ВИСНОВКИ
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
з проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців
зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
в Коледжі електрифікації Дніпровського державного аграрноекономічного університету
Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 року № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України від
22.03.2018 року № 320-л «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою
проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших
спеціалістів зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» у Коледжі
електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету,
експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:
Никифорової
Лариси Євгенівни

– завідувача кафедри електроприводу та
електротехнології Національного університету
біоресурсів і природокористування України,
доктора технічних наук, професора, голови комісії;

Добридень
Віти Анатоліївни

– завідувача електротехнічного відділення
Черкаського політехнічного технікуму,
викладача вищої категорії,

з 24.04.2018 р. по 26.04.2018 р. розглянула подані матеріали та провела
акредитаційну експертизу на місці діяльності Коледжу електрифікації
Дніпровського державного аграрно-економічного університету щодо
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» спеціальності
5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі» за такими напрямами:
- достовірність інформації поданої до Акредитаційної комісії України
навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації спеціальності;
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- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного, інформаційного забезпечення закладу освіти та його
відповідність установленим законодавством вимогам.
На підставі вивченого кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення та визначення рівня підготовки
фахівців спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» за освітньокваліфікаційним рівнем освіти «молодший спеціаліст» комісія встановила
наступне:
1 Загальна характеристика закладу освіти
Адреса коледжу: 49010, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 95.
Коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного
університету - державний заклад вищої освіти, створений у 1921 році як
Катеринославський землемірний технікум. 14 грудня 1956р. Міністерство
сільського господарства СРСР видало наказ № 759 про реорганізацію технікуму
в Дніпропетровський технікум електрифікації сільського господарства.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997
року наказом № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійнотехнічних навчальних закладів», наказом Міністерства сільського господарства
і продовольства України від 17.06.1997р. № 190 Дніпропетровський технікум
електрифікації сільського господарства був ліквідований і переданий в
структуру Дніпропетровського державного аграрного університету.
18 червня 2004 року за наказом № 230 Міністерства аграрної політики
України «Про перейменування структурних підрозділів Дніпропетровського
державного аграрного університету» і керуючись пунктом 3 ст. 25 Закону
України «Про вищу освіту» та підпунктом 5 пункту 3 Положення про
державний вищий навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 1996 року, Технікум електрифікації
Дніпропетровського державного аграрного університету був перейменований у
Коледж
електрифікації
Дніпропетровського
державного
аграрного
університету, в 2014 році назву змінено на Коледж електрифікації
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету.
На підставі наказів Міністерства освіти і науки України № 740 від
24.05.2017 «Про перейменування Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету та його структурних підрозділів» та № 68 від
29.01.2018 «Про затвердження Статуту Дніпровського державного аграрноекономічного університету» та згідно наказу Дніпровського державного
аграрно-економічного університету від 02 лютого 2018 року коледж
перейменовано у Коледж електрифікації Дніпровського державного аграрноекономічного університету.
Підготовка спеціалістів ведеться за денною та заочною формами навчання
на основі базової та повної загальної середньої освіти.
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Контингент студентів на 01.01.2018 року склав на денній формі навчання:
218 осіб, на заочній формі навчання - 35 осіб.
Для проведення повноцінного освітнього процесу коледж має розвинену
навчально-матеріальну базу: сучасно обладнані кабінети і лабораторії, 2
комп’ютерні класи, навчально-виробничі майстерні, бібліотека з книжковим
фондом 64,6 тисяч екземплярів, читальна зала на 35 місць, спортивна зала,
спортивний майданчик, тренажерні зали для занять силовими видами спорту,
актова зала на 200 місць.
Поруч з навчальним корпусом, розташований сучасний гуртожиток на 250
місць, в якому створені достатні соціально-побутові умови і який повністю
забезпечує потребу студентів у проживанні.
Підготовку молодших спеціалістів здійснює творчий колектив
висококваліфікованих викладачів. У коледжі 60 % педагогічних працівників
мають вищу та першу кваліфікаційні категорії.
Основним принципом функціонування закладу освіти є:
- задоволення потреб і виконання замовлень по підготовці молодших
спеціалістів-електриків для сільськогосподарського виробництва;
- забезпечення і створення умов для всебічного розвитку особистості,
розкриття її здібностей;
- підготовка кваліфікованих фахівців для виробництва.
Це досягається колективом закладу тісним зв'язком з кафедрами
Дніпровського державного аграрно-економічного університету, структурним
підрозділом якого є коледж.
Зауважень та приписів контролюючих державних органів, а також
претензій юридичних та фізичних осіб щодо освітньої діяльності коледжу
немає.
В плані розвитку закладу освіти, передбачено наскрізну ступеневу
підготовку фахівців, починаючи з коледжу та закінченням навчання в
агроуніверситеті. Це також враховано при складанні Правил прийому до
Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
Свою діяльність коледж здійснює відповідно до чинного законодавства
України та Положення про Коледж електрифікації ДДАЕУ.
Коледж включений до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, йому присвоєно ідентифікаційний код 00727877.
Коледж має Концепцію освітньої діяльності, обговорену та ухвалену
педагогічною радою коледжу, затверджену директором коледжу і погоджену
Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної
адміністрації.
Освітня діяльність пов’язана з наданням вищої освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, здійснюється на підставі
ліцензії, загальний ліцензований обсяг денної та заочної форм навчання складає
210 осіб.
Коледж визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу
освіти І (першого) рівня акредитації у 2013 році (сертифікат про акредитацію
серія НД-І № 0426538).
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У коледжі створена належна навчально-методична база, яка забезпечує
підготовку фахівців для агропромислового комплексу України.
Згідно з вимогами навчального плану у коледжі обладнано 17 навчальних
кабінетів, 13 лабораторій, 2 комп’ютерні класи, тренажерний та спортивний
зали, методичний центр, кабінети курсового та дипломного проектування,
навчально-виробничі майстерні.
Навчально-лабораторна база коледжу розміщена у навчальному корпусі і
займає площу 6010,0 кв.м. Навчальна площа у розрахунку на одного студента
денної форми навчання складає 27,56 кв.м. Усі приміщення відповідають
санітарно-технічним вимогам, про що свідчить санітарний паспорт коледжу та
акт перевірки готовності закладу освіти до навчального року.
Щорічно директором коледжу видається наказ про затвердження
структури управління і штатної чисельності працівників на поточний рік.
Кадровий склад співробітників коледжу відповідає затвердженому штатному
розпису.
Освітній процес у коледжі здійснюють 30 педагогічних працівників, з яких
2 працюють на засадах внутрішнього сумісництва. Усі викладачі мають повну
вищу освіту, яка відповідає дисциплінам, що викладаються.
Викладацький склад відповідає нормативним вимогам. Останнім часом
педагогічний колектив поповнився молодими викладачами, які мають
профільну вищу освіту.
Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за фахом у
Дніпровському
державному
аграрно-економічному
університеті,
Національному гірничому університеті, Харківському національному
технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка,
Таврійському державному агротехнологічному університеті. У перелічених
закладах вищої освіти випускники коледжу отримують повну вищу освіту за
скороченим терміном навчання.
Аналіз результатів вступних випробувань підтверджує зацікавленість
абітурієнтів у набутті спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі». Про це
свідчить конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення.
Навчально-методичне забезпечення спеціальності відповідає вимогам ОКХ
і ОПП спеціальності.
Коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного
університету очолює директор Цоколенко Микола Петрович.
Посаду займає з 01.07.2010 року. Має повну вищу освіту. В 1981 році
закінчив
Українську
ордена
Трудового
Червоного
Прапора
сільськогосподарську академію за спеціальністю «Електрифікація сільського
господарства», де отримав кваліфікацію інженера-електрика.
Цоколенко М.П. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої
категорії», нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ
ступеня», почесними грамотами за особистий внесок у забезпеченні розвитку
освіти та підготовку висококваліфікованих спеціалістів та іншими нагородами.
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Таблиця 1.1
Загальні показники розвитку Коледжу електрифікації
Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Роки
№
Показник
з/п
2015 рік 2016 рік 2017 рік
1 Рівень акредитації ЗВО
І
І
І
2 Кількість ліцензованих спеціальностей
1
1
1
3 Кількість спеціальностей, акредитованих
за:
- 1 рівнем
1
1
1
- 2 рівнем
- 3 рівнем
- 4 рівнем
4 Контингент студентів на всіх курсах
навчання
316
314
253
- на денній формі навчання
269
261
218
- на заочній формі навчання
47
53
35
5 Кількість відділень
2
2
2
6 Кількість циклових комісій,
3
3
3
в т.ч. випускаючих
1
1
1
7 Кількість співробітників (всього)
75
79
77
- в т.ч. педагогічних
34
33
33
8 Серед них:
- кандидатів наук, осіб/%
- викладачів вищої категорії, осіб/%
12/38%
11/37%
11/37%
Загальна площа будівель,
11002,20/ 11002,20/ 11002,20/
9
в т.ч. навчальна площа, кв.м.
6010,0
6010,0
6010,0
10 Наявність аудиторного фонду на одного
студента денної форми навчання (кв.м.):
загальної площі
40,9
42,2
50,46
навчальної площі
22,3
23
27,56
11 Кількість посадкових місць в їдальнях і
60
60
60
буфетах
12 Кількість посадкових місць в читальних
35
35
35
залах
13 Кількість робочих місць з ПЕОМ для
студентів,
67
67
68
у тому числі з виходом в Інтернет
67
67
68
14 Загальний обсяг державного
5528,5
6393,2
8066,5
фінансування (тис.грн.)
15 Використання коштів за кошторисом, %
100
100
100
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На експертизу було подано всі необхідні документи, які регламентуються
«Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 9.08.2001р. № 978.
Експертною комісією перевірено документи, які забезпечують умови
діяльності коледжу, а саме:
 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
(Ліцензія);
 Сертифікат про акредитацію, серія НД-І № 0426338 від 4.04.14р.,
протокол №107 рішення АК від 8.11.13р. (Наказ МОН України від
18.11.13 № 2830-Л);
 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про перейменування
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету та
його структурних підрозділів» від 24.05.17 № 740;
 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Статуту
Дніпровського державного аграрно-економічного університету» від
29.01.18 № 68;
 Наказ Дніпровського державного аграрно-економічного університету
«Про перейменування Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету» від 02.02.18 № 200;
 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань;
 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань;
 Положення про Коледж електрифікації ДДАЕУ, схвалене рішенням
Вченої ради ДДАЕУ (протокол №4 від 15.02.2018);
 Наказ ДДАУ про передачу у користування КЕДДАУ будівлі учбового
корпусу та гуртожитку;
 Санітарний паспорт Коледжу електрифікації ДДАЕУ;
 Акт перевірки готовності навчального закладу до 2017/2018 навчального
року;
 Акт перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки.
Документи, що забезпечують правові основи діяльності коледжу і
представлені комісії є чинними та достовірними.
Висновок: Експертна комісія констатує, що оригінали усіх засновницьких
документів є в наявності, матеріали акредитаційного аналізу за переліком,
обсягом та повнотою відповідають нормативам і загальним вимогам щодо
Державної акредитації закладів вищої освіти. Діяльність коледжу
здійснюється у відповідності до вимог законодавчих актів і може
забезпечувати необхідний рівень підготовки молодших спеціалістів.
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2 Формування контингенту студентів
Прийом студентів здійснюється на основі Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про вищу освіту», правил прийому, розроблених на підставі
умов прийому на навчання Міністерства освіти і науки України.
Організацію прийому і відбір вступників на підставі вступних іспитів
здійснюють предметні екзаменаційні та фахова атестаційна комісії, які входять
у склад приймальної комісії, що здійснює також відбір вступників на підставі
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, яка затверджена наказом
директора та діє відповідно до Положення про приймальну комісію Коледжу
електрифікації ДДАЕУ, розробленого у відповідності до Положення про
приймальну комісію закладу вищої освіти, затвердженого Міністерством освіти
і науки України та ліцензованого обсягу Дніпровського державного аграрноекономічного університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України.
З метою формування контингенту студентів у коледжі проводиться
профорієнтаційна робота згідно з планом за такими формами і методами:
 дні відкритих дверей;
 тижні популяризації спеціальності;
 зустрічі з учнями шкіл міста та області;
 виступи адміністрації та досвідчених викладачів в засобах масової
інформації;
 розповсюдження рекламних проспектів та буклетів;
 публікація статей про коледж в пресі, які формують позитивний імідж
закладу.
Для забезпечення популяризації закладу освіти і позиціонування його
серед молоді міста і регіону, викладачі та студенти приймають активну участь у
виставках, ярмарках вакансій, фестивалях, конкурсах, а також у проведенні
міських та обласних культурно-освітніх, мистецьких та спортивних заходах.
Профорієнтаційні матеріали про коледж розміщуються на сайті
коледжу: https://www.keddau.dp.ua/ та на сайті ДДАЕУ: https://www.dsau.dp.ua/
Для реалізації ступеневого освітнього процесу проводиться активна
профорієнтаційна робота серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів міста і області за спорідненими спеціальностями.
Результати прийому розглядаються на засіданнях адміністративної та
педагогічної радах. Розробляються та затверджуються плани роботи
приймальної комісії та профорієнтаційної роботи Коледжу електрифікації
ДДАЕУ на рік, розроблена перспективна комплексна програма
профорієнтаційної роботи.
З метою збереження контингенту студентів кураторами коледжу
проводиться індивідуальна робота зі студентами, додаткові заняття,
консультації.
Обдаровані студенти залучаються до науково-дослідної роботи, до
виконання реальних дипломних проектів.
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Показники формування контингенту студентів надано в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів спеціальності
№
з/п
1

2

3

4

5

Показник
Ліцензований обсяг підготовки (денна
форма)
Прийнято на навчання, всього (осіб)
- денна форма
в т.ч. за держзамовленням
- заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
- нагороджених медалями або тих, що
отримали диплом з відзнакою
- таких, що пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацією
- зарахованих на пільгових умовах, з
якими укладені договори на підготовку
Подано заяв на 1 місце за формами навчання
- денна
- заочна
Конкурс абітурієнтів на місця за державним
замовленням
- денна
- заочна
Кількість випускників ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на
- денна
- заочна

2015 рік

Роки
2016 рік 2017 рік

150

150

150

97
87
87
10
10
-

91
75
73
16
16
-

65
59
54
6
3
-

-

-

-

-

-

-

0,77
0,17

0,67
0,27

0,47
0,1

1,28
1,0

1,36
1,0

1,22
1,0

-

-

-

Набір студентів здійснюється в межах ліцензованого обсягу.
Динаміка змін контингенту студентів відображена в таблиці 2.2
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Таблиця 2.2
Динаміка змін контингенту студентів по денній формі навчання за
спеціальністю
Роки
2015 рік
2016 рік
2017 рік
№
Назва показника
з/п
курси
курси
курси
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Всього студентів на
1.
71 57 71 70 60 83 51 67 50 69 62 42
спеціальності
2. Кількість студентів, яких
відраховано
10 5 6 1 1 8 9 6 2 10 4 9
(всього):
в т.ч. - за невиконання
4 1 1 - - - 2 1 - 1 2 1
навчального плану;
- у зв’язку з переведенням
1 - - - - 1 - - 1 1 - до інших ЗВО;
- інші причини.
5 4 5 1 1 7 7 5 1 8 2 8
3. Кількість студентів, які
зараховані на старші
- - - 2 - - - 6 - - - курси (всього):
в т.ч. - переведених із
- - - - - - - - - 3 - інших ЗВО;
- поновлених на
- - - 2 - - - 6 - - - навчання.
Належна увага також надається адаптації студентів першого курсу.
Питання про адаптацію студентів заслуховується на адміністративній та
педагогічній радах, батьківських зборах. Практичний психолог у своїй роботі
здійснює комплексний аналіз рівня розвитку особистості студента, що дає
можливість визначати актуальні завдання закладу освіти, сприяти
особистісному розвитку студентів.
Для збереження контингенту студентів у коледжі створена належна
матеріально-технічна база, науково-методичне забезпечення, організована
позааудиторна робота, проводиться індивідуальна робота зі студентами та їх
батьками.
Висновок: Експертною комісією встановлено, що профорієнтаційна
робота, яку проводять викладачі коледжу, сприяє формуванню кількісного
складу студентів. Організаційні, методичні та рекламні заходи спрямовані на
створення якісного контингенту студентів для підготовки фахівців за
спеціальністю
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі».
Прийом студентів проводиться у межах ліцензованого обсягу, обсяги
державного замовлення виконуються.
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3 Зміст підготовки фахівців
Експертиза показала, що нормативна база формування змісту освітньої
підготовки фахівців за спеціальністю 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» відповідає
вимогам і включає всі необхідні складові державного стандарту і чинного
законодавства. Організація освітнього процесу ведеться на підставі діючих
законодавчих та нормативних документів.
Зміст підготовки фахівців обумовлюється системою розроблених у
коледжі та узгоджених в установленому порядку навчально-методичних
документів зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі».
Навчально-методична документація затверджена у відповідності зі
встановленими вимогами. Навчальний план, освітньо-професійні програми,
освітньо-кваліфікаційні характеристики затверджені в установленому порядку.
Відповідно до вимог ринку праці та з урахуванням пропозицій підприємств замовників на випускників коледжу розроблені варіативні освітньо-професійні
програми та освітньо-кваліфікаційні характеристики.
Навчальний план складено відповідно до вимог освітньо-професійної
програми з необхідним обсягом нормативних і вибіркових дисциплін. Є робочі
навчальні плани і програми навчальних дисциплін. Всі вони узгоджені між
собою. Навчальний план зі спеціальності «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» включає цикли
гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової та
професійно-практичної підготовки.
У навчальному плані відображена послідовність вивчення дисциплін,
визначені види проведення навчальних занять і практик, терміни виконання
курсових робіт, форми завершення навчання.
З усіх дисциплін розроблені також навчальні програми, наскрізні програми
практики, тематика контрольних та курсових робіт і методичні вказівки до їх
виконання, інші матеріали. З кожної дисципліни підготовлені навчальнометодичні комплекси з аудиторних занять і самостійної роботи студентів. Усі
навчальні документи виконані з урахуванням вимог освітньо-професійних
програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик та інших програмних і
нормативних документів.
Перелік і зміст усіх навчальних програм затверджено наказом по коледжу.
У коледжі діє система організації освітнього процесу та контролю за
дотриманням його змісту. Проводиться моніторинг відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньо-професійної програми. Ці питання
постійно обговорюються на засіданнях педагогічної і методичної рад.
Навчально-методична документація затверджена у відповідності зі
встановленими вимогами.
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Для чіткої організації освітньої роботи в коледжі щорічно складається
річний графік навчального процесу і розклад занять, який забезпечує виконання
навчальних планів з кожної спеціальності в повному обсязі відповідно до ОПП
і до структурно-логічних схем.
Розклад занять складається до початку семестру і затверджується
директором коледжу.
Практичне навчання студентів організовується відповідно до освітньопрофесійної програми, є складовою процесу підготовки фахівців та забезпечує
закріплення теоретичних знань, формування вмінь і надбання практичних
навичок самостійного виконання професійних завдань.
Термін і тривалість практик визначено навчальним планом та графіком
навчального процесу, зміст і послідовність визначаються наскрізною
програмою практики, відповідно до якої розроблені робочі програми у розрізі
видів практик.
Перед початком навчального року проводиться санітарно-епідеміологічна
експертиза на проведення освітньої діяльності, за результатами якої видається
Санітарний паспорт Коледжу електрифікації Дніпровського державного
аграрно-економічного університету.
Організація навчального процесу в коледжі здійснюється в одну зміну,
розклад занять відповідає гігієнічним вимогам, тижневе навантаження п'ятиденне, 30 навчальних годин, добове навантаження - 6 навчальних годин,
психогігієнічна оптимальність чергування предметів дотримується.
Експертною комісією проаналізовано виконання навчального плану
підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі» за такими напрямами:
 співвідношення дисциплін різних циклів та їх перелік;
 обсяг годин аудиторної та самостійної підготовки;
 тривалість практик;
 форми підсумкового контролю.
Комісією перевірено наявність та виконання графіку навчального процесу,
поточну та підсумкову освітню документацію.
Висновок: експертна комісія констатує, що зміст підготовки молодших
спеціалістів за спеціальністю 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
відповідає Державним галузевим стандартам вищої освіти та державним
вимогам з акредитації.
4 Організаційне та навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу
Освітній процес у коледжі регламентований нормативними документами:
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України,
освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою,
Голова експертної комісії

Л.Є.Никифорова

12

варіативними ОКХ і ОПП, які доповнюють і конкретизують кваліфікаційні
вимоги до змісту освіти з боку замовників фахівців. Зміст підготовки фахівців
обумовлюється системою розроблених у коледжі та узгоджених в
установленому порядку навчально-методичних документів зі спеціальності.
Навчально-методичний комплекс спеціальності 5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі» включає освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньопрофесійну програму, варіативні ОКХ і ОПП, навчальний план, навчальні і
робочі програми; наскрізну програму навчальної та виробничо-технологічної
практик; розклад занять, графік контролю освітнього процесу, плани роботи
відділень, циклових комісій, перспективні плани атестації викладачів та
підвищення кваліфікації викладачів.
Навчально-методичний комплекс дисциплін включає: виписку із
навчального плану, навчальну і робочу програми, опорний конспект лекцій,
інструктивно-методичні матеріали щодо проведення лабораторних і
практичних робіт; методичні вказівки до курсового та дипломного
проектування, матеріали щодо самостійної роботи студентів; навчальнометодичні карти занять; навчальні та методичні посібники, систему контролю
та критерії оцінки знань, програмно-комп’ютерне забезпечення.
Для чіткої організації освітньої діяльності складається річний графік
навчального процесу, а також розклад занять, які забезпечують виконання
навчального плану у повному обсязі. Питання навчально-методичного
забезпечення підготовки фахівців розглядаються на засіданнях педагогічної та
методичної рад коледжу. У прийнятих рішеннях визначені додаткові заходи
щодо подальшого оновлення змісту, методики і засобів навчання з урахуванням
сучасних досягнень педагогічної науки і практики.
За останні роки на засіданнях педагогічної ради було розглянуто наступні
питання: шляхи удосконалення методичної роботи, використання сучасних
технологій навчання в освітньому процесі коледжу, організація самостійної
роботи у пізнавальній діяльності студентів на досвіді роботи циклової комісії
професійно-практичної підготовки, хід реалізації Положення про проведення
практики студентів КЕ ДДАЕУ, про взаємозв’язок завідувачів відділень з
цикловими комісіями з метою покращення якості освітнього процесу.
Позитивним є впровадження нетрадиційних форм проведення педагогічних рад,
таких як педрада – конференція з питань використання інтерактивних методів
навчання та дидактики, тощо.
Методичною радою коледжу особлива увага приділяється питанням:
адаптації першокурсників, аналізу вхідного контролю знань студентів,
впровадження студентського самоврядування, використання програмнокомп’ютерного забезпечення в освітньому процесі, аналізу успішності та якості
знань студентів, тощо.
Важливу роль у методичному забезпеченні підготовки фахівців відведено
цикловим комісіям дисциплін електротехнічного спрямування, зміст роботи
яких визначається з урахуванням завдань, що стоять перед закладом освіти
щодо підвищення ефективності підготовки спеціалістів.
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На засіданнях циклових комісій розглядаються актуальні питання науковометодичного забезпечення освітнього процесу.
Викладачі коледжу постійно беруть участь у міських та обласних
конкурсах методичної майстерності та виставках педагогічного досвіду і
творчості молоді науково-методичного центру аграрної освіти, та не
одноразово відзначалися дипломами НМЦ в огляді-конкурсі методичної та
дослідної роботи, технічної та народної творчості.
Координуючу роль у методичному забезпеченні освітнього процесу
виконує навчально-методичний кабінет коледжу.
При перевірці встановлено наявність навчально-методичного забезпечення
для кожної навчальної дисципліни, зокрема навчальні програми, робочі
навчальні програми; плани лекційних, семінарських, практичних та
лабораторних занять; методичні рекомендації для самостійної роботи студентів,
пакети ККР.
Рівень навчально-методичного забезпечення дисциплін, передбачених
навчальним планом, складає 100%.
Загальне забезпечення підручниками та посібниками з даної спеціальності
складає 100%.
Координаційним центром творчої діяльності студентів коледжу є
об’єднання «Пізнай себе і світ», у структурі якого функціонують сектори
науково-дослідної роботи «Еврика» і гуманітарного розвитку «Гармонія».
У коледжі розроблена «Цільова комплексна програма роботи з
обдарованою молоддю», яка включає принципи реалізації програми
«Обдарованість», створення умов для розвитку інтелектуальних і творчих
здібностей студентів, забезпечення соціально-правових гарантій, стимулювання
педагогічної праці та навчальної діяльності студентів.
За останні три роки студенти коледжу брали участь у міських та обласних
олімпіадах і конкурсах творчих робіт студентів відповідно до розкладу та
регламенту роботи обласних і міських методичних об’єднань.
Проведення декад цикловою комісією професійно-практичної підготовки
дає можливість узагальнювати і поширювати досвід роботи з презентації
спеціальності, дослідження розвитку інтелектуальних та креативних здібностей
студентів, аналізу професійної придатності до професійної діяльності.
Курсове проектування здійснюється у відповідності з навчальним планом і
програмами дисциплін. Теми курсових проектів розглядаються на засіданнях
циклової комісії і включають питання, які передбачені методичними
рекомендаціями та програмами дисциплін.
Практичне навчання студентів зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі» проводиться у відповідності до Положення про проведення
практики студентів КЕ ДДАЕУ згідно з навчальним планом та графіком
навчального процесу. Навчальна, технологічна та переддипломна практики зі
спеціальності
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» забезпечені
наскрізною програмою практичної підготовки студентів та методичними
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рекомендаціями щодо формування професійних умінь та навичок майбутніх
фахівців. Усі види практики забезпечені програмами та методичними
матеріалами. Програми практики відповідають змісту професійних дисциплін.
З базами практик укладені відповідні угоди на проходження практики
студентами коледжу.
Дипломне проектування із спеціальності відповідає нормативним
документам. Тематика дипломних проектів має реальну основу, планується,
розглядається на засіданнях циклової комісії професійно-практичної
підготовки. Більша частина проектів виконується з урахуванням конкретних
умов баз підприємств, де студенти проходять переддипломну практику.
Студенти, що навчаються за спеціальністю 5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі» забезпечені навчальною літературою і методичними посібниками в
достатній кількості.
Висновок: Експертна комісія підтверджує відповідність реального стану
навчально-методичного забезпечення даним, наведеним у звіті про самоаналіз.
Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу відповідає
встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України. Навчальний план
спеціальності виконується у повному обсязі і дає змогу забезпечити якісну
підготовку фахівців та відповідає умовам адаптації підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
5 Кадрове забезпечення освітньої діяльності
Експертна комісія, використовуючи первинні документи відділу кадрів
коледжу, перевірила достовірність наведеної у матеріалах акредитаційної
справи інформації про якісний склад педагогічного персоналу коледжу, який
забезпечує навчальний процес зі спеціальності.
Навчальний процес забезпечують 30 штатних викладачів, з них:
- викладачів, що мають вищу кваліфікаційну категорію
– 11 (36,7%),
- викладачів, що мають першу кваліфікаційну категорію
– 7 (23,3%),
- викладачів, що мають другу кваліфікаційну категорію
– 6 (20%),
- викладачів, що мають кваліфікаційну категорію спеціаліст – 6 (20%).
Кількість викладачів, що мають вищу і першу кваліфікаційну категорії 18
осіб, що складає 60 %.
Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні
години з кожного циклу дисциплін навчального плану спеціальності і
працюють у коледжі за основним місцем роботи (% від загальної кількості
лекційних годин кожного циклу) становить:
- цикл економічної та соціально-гуманітарної підготовки – 56,75 %
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки – 35,57 %
- цикл професійної та практичної підготовки – 77,23 %.
Розрахунок частки педагогічних працівників вищої категорії, які
забезпечують викладання лекційних годин представлений у таблиці 5.1.
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Таблиця 5.1
Розрахунок частки педагогічних працівників вищої категорії, які
забезпечують викладання лекційних годин
Всього лекційних годин за циклами навчальних планів по спеціальності:
Цикл економічної та соціально-гуманітарної підготовки

148

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

298

Цикл професійної та практичної підготовки

571

Всього лекційних годин за циклами навчальних планів,
які читають викладачі вищої категорії:
Цикл економічної та соціально-гуманітарної підготовки
84
Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

106

Цикл професійної та практичної підготовки

441

Відсоток лекційних годин за циклами навчальних планів,
які читають викладачі вищої категорії:
Цикл економічної та соціально-гуманітарної підготовки
56,75%
Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

35,57%

Цикл професійної та практичної підготовки

77,23%

Що відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти (норматив 25%)
У навчальному закладі приділяється належна увага підвищенню
кваліфікації педагогічних кадрів згідно перспективного і річного планів.
Програми підвищення кваліфікації складаються з урахуванням науковотеоретичних, методичних та практичних запитів викладачів, а також державних
вимог не рідше одного разу на п’ять років. Документи про підвищення
кваліфікації знаходяться в особових справах викладачів у відділі кадрів.
Викладачі щорічно складають індивідуальні плани, в яких передбачають
форми і зміст самоосвіти, методичне самовдосконалення, шляхи підвищення
майстерності щодо впровадження в навчальний процес інноваційних форм і
методів.
На базі методичного кабінету, згідно плану роботи школи молодого
викладача, проводяться заняття з молодими викладачами. З метою обміну
педагогічним досвідом, ідеями з проблем сучасної професійної підготовки
молодших спеціалістів при методичному кабінеті вже традиційно працює
школа професійної майстерності педагогічних працівників коледжу.
Згідно з вимогами «Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України» викладачі проходять один раз на п’ять років атестацію,
реалізуються інші заходи щодо підвищення кваліфікації та ефективності
використання педагогічного персоналу.
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Навчальне навантаження встановлюється на підставі навчальних планів,
розглядається на засіданнях педагогічної ради і затверджується наказом
директора.
Керуючись вищезазначеним, можна констатувати, що кваліфікаційні
знання та досвід викладачів коледжу відповідають сучасним вимогам і
завданням і здатні забезпечити підготовку молодших спеціалістів на рівні
вимог сучасного виробництва.
Висновок. Експертна комісія відзначає систематичну роботу з
формування педагогічного колективу, підвищення кваліфікації та атестації
педагогічних працівників. Згідно з нормативними документами, штатного
розпису і посадових інструкцій підготовка фахівців спеціальності 5.10010102
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі» забезпечена адміністративно-викладацьким
персоналом необхідної кваліфікації, який забезпечує якісний рівень підготовки
фахівців спеціальності та відповідає вимогам МОН України щодо акредитації
вищих навчальних закладів.
6 Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Експертною комісією проведена перевірка оригіналів документів що
засвідчують право володіння і користування приміщеннями для здійснення
освітнього процесу та стан матеріально-технічного забезпечення. Перевірені
документи відповідають дійсності.
Коледж має необхідну матеріальну базу для організації освітнього
процесу, відповідно забезпечену електротехнічним обладнанням, технічними
засобами навчання тощо. Загальна площа навчального корпусу складає 6010 м2.
У розрахунку на одного студента припадає 27,56 м2 навчальної площі. Будівля в
цілому відповідає санітарно-технічним вимогам. Системи енерго- і
водопостачання, каналізації, опалення, знаходяться в стабільному робочому
стані.
Коледж здійснює свою фінансово-господарську діяльність відповідно до
законодавчих і нормативних актів. Фінансування коледжу здійснюється як за
рахунок державного бюджету, так і позабюджетних коштів спеціального
фонду.
За останні роки було здійснено капітальний ремонт даху спортивного залу,
з використанням сучасних технологій відремонтований навчальний корпус,
більшість предметних лабораторій обладнані новітнім електротехнічним
устаткуванням.
Відповідно до вимог створено необхідне матеріально-технічне
забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі».
Навчальний процес здійснюється в 17 спеціалізованих кабінетах та 13
лабораторіях, які мають необхідне методичне забезпечення, технічні засоби
навчання, комп’ютерну техніку.
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Усі кабінети паспортизовані та атестовані.
Усього коледж має 68 одиниць ПЕОМ, з них 30 - в спеціалізованих
лабораторіях з ПЕОМ.
У навчальному корпусі є буфет, спортивна та тренажерна зали, кімната
відпочинку для викладачів, актова зала, бібліотека, читальна зала, конференцзала.
Зазначене свідчить, що освітній процес забезпечений необхідними
кабінетами і лабораторіями.
Висновок: матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
коледжу відповідає навчальному плану та дозволяє у повному обсязі проводити
лабораторні та практичні заняття згідно навчальним програмам дисциплін,
що дозволяє забезпечити підготовку фахівців на достатньо високому рівні та
відповідає акредитаційним умовам підготовки молодших спеціалістів.
7 Інформаційне забезпечення
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і
студентів є бібліотека з її фондами, електронні засоби, навчальний контент.
Загальна площа бібліотеки складає 167,5 м2. До складу бібліотеки входять
читальна зала, розрахована на 36 робочих місць, книгосховище, загальною
площею 83,5 м2, абонемент 24 м2.
Загальний фонд навчально-методичної та науково-технічної літератури
станом на 01 вересня 2017 року складає 64576 примірників, з них: навчальної
літератури – 43031 та технічної – 16059 примірників, що відповідає сучасним
вимогам щодо рівня забезпеченості студентів підручниками і посібниками.
За три останні роки придбано навчальної літератури понад 157
примірників на суму понад 18,374 тисяч гривень.
За останні роки значно підвищився рівень впровадження і застосування в
освітньому процесі комп'ютерно-інформаційних технологій.
Викладачі коледжу працюють над створенням навчально–методичних
посібників з електронною версією.
Довідкова література налічує 1732 примірників.
Читальна зала бібліотеки забезпечена персональними комп'ютерами,
телевізором, DVD-програвачем, Інтернетом, Wi-Fi зоною, завдяки чому
бажаючі можуть працювати на ноутбуках. Це допомагає майбутнім
спеціалістам поглиблювати знання зі спеціальностей, вміти орієнтуватись у
нормативному законодавстві, користуватись додатковими джерелами
інформації, виконувати пошук необхідної технічної документації.
Для зручної роботи студентів територія читальної зали бібліотеки і всього
коледжу стала Wi-Fi зоною безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів
інтернету.
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Коледж передплачує для бібліотеки значну кількість фахових періодичних
видань. Крім того в бібліотеці є значна кількість довідникової і методичної
літератури, яка активно використовується при виконанні курсових, науководослідних робіт та дипломних проектів, індивідуальних завдань, тощо.
Забезпеченість літературою відповідає нормативам.
Висновок: інформаційне забезпечення освітнього процесу на достатньому
рівні забезпечує підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.10010102
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі». Рекомендовано продовжити роботу щодо
створення інформаційного банку навчально-методичного забезпечення
спеціальності, який буде зосереджений у бібліотеці у електронному вигляді.
8 Якість підготовки випускників
Експертна комісія оцінила рівень якості підготовки молодших спеціалістів
за спеціальністю 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» на підставі
матеріалів самоаналізу, експертної перевірки залишкових знань студентів та
аналізу звітів з практик, курсових та дипломних проектів.
Експертами проведені комплексні контрольні роботи з дисциплін
гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової,
професійної та практичної підготовки згідно з графіком. (Додаток 1)
Аналіз проведення контрольних робіт з дисциплін циклу гуманітарної та
соціально-економічної підготовки свідчить:
- контрольні роботи з дисциплін «Історія України», «Українська мова за
професійним спрямуванням» та «Основи правознавства» показали, що загальна
успішність з гуманітарного циклу складає - 100%, якість знань - 74,09%.
Під час виконання контрольних робіт з дисципліни «Історія України»
студенти показали достатній рівень знань, розуміння сутності історичних подій,
взаємообумовлення політичних, економічних і соціальних факторів. Проте, у
деяких студентів виникли труднощі при посиланні у відповідях на правові
джерела, виборі правильного варіанту відповіді.
З дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки
виконували контрольні роботи усі студентів, що становить 100% загального
контингенту.
Студенти у цілому впоралися з завданням контрольних робіт з дисципліни
«Основи електроніки і мікросхемотехніки», підтвердили достатній рівень
знань, необхідний для якісної підготовки фахівців. Але деякими студентами
були допущені арифметичні помилки і неточності в розв’язуваннях завдань.
Загалом програмний матеріал засвоєний добре.
Загальні показники якості підготовки з дисциплін математичної та
природничо-наукової підготовки складають:
 абсолютна успішність – 100%
 якість знань
– 71,35%.
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При вирішенні завдань контрольних робіт з дисциплін професійної
підготовки студенти показали достатній рівень теоретичних знань, можливості
їх застосування у розв’язанні практичних ситуацій, уміння користуватися
законодавчими та нормативними актами, проводити аналітичні дослідження.
Разом з тим, слід зазначити, що деякі студенти недостатньо володіють
методикою вирішення окремих виробничих ситуацій.
Рівень знань студентів з професійної підготовки становить:
 абсолютна успішність – 100%
 якість знань
– 77,7%.
За результатами виконання комплексних контрольних робіт студентів
спеціальності
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» показники
успішності відповідають акредитаційним вимогам (Додаток 2).
Згідно з навчальним планом підготовки молодших спеціалістів студенти
спеціальності
5.10010102
«Монтаж,
обслуговування
та
ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» виконують
курсовий проект з дисципліни «Електропривод сільськогосподарських машин»
у п’ятому семестрі, курсову роботу «Електричне освітлення та опромінення» у
четвертому семестрі та курсову роботу з дисципліни «Експлуатація і ремонт
електроустаткування та засобів автоматизації» у шостому семестрі.
Тематика робіт для студентів спеціальності актуальна і відповідає
завданням навчальної дисципліни, тісно пов’язана практичними потребами
конкретного фаху і направлена на отримання студентами необхідних навичок
роботи на підприємствах різних форм власності, дає можливість розширити їх
світогляд, поглибити знання з обраної спеціальності. Тематика курсових робіт
затверджена на засіданні циклової комісії професійної та практичної
підготовки. Викладачами комісії розроблені методичні рекомендації щодо
виконання курсових робіт та проектів, систематизована необхідна нормативна,
довідникова і спеціальна література, передбачено використання комп’ютерної
техніки. Виконання робіт та їх захист здійснюється відповідно до складеного
комісією графіка.
Експертною перевіркою встановлено: актуальність тематики курсових
робіт та проектів з практичної діяльності агропромислових підприємств різних
форм власності; науково-практичний та прикладний характер висвітленого
матеріалу; науково-методичне та нормативно-довідникове забезпечення
виконання відповідає державному стандарту зі спеціальності. Слід відзначити,
що при виконанні курсових робіт окремі студенти не дотрималися вимог щодо
їх оформлення.
Експертами вибірково перевірені курсові роботи студентів. Розбіжність
між оцінками навчального закладу і даними експертизи складає 0,06 балу.
(Додаток 3)
Навчальний план зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» включає
цикл практичного навчання, який складається з трьох видів практик:
навчальної, технологічної та переддипломної.
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Педагогічним колективом розроблені наскрізна програма практики та
навчальні програми. Навчально-методичне забезпечення практики затверджено
у встановленому порядку.
У програмах практики передбачені необхідні розділи та етапи для
формування у студентів на базі одержаних у коледжі теоретичних знань
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час
конкретної роботи в реальних виробничих умовах.
Технологічна практика проводиться у п’ятому семестрі на базах практики
та інших агропромислових підприємствах різних форм власності
Дніпропетровської області та інших регіонів України.
Для проходження студентами технологічної практики коледж укладає
договори з підприємствами. Зміст практики відповідає вимогам освітньопрофесійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики та програмам
практики. Технологічна практика завершується захистом звітів.
Експертною комісією перевірено звіти про проведення технологічної
практики попереднього випуску студентів. загальна успішність складає 100%.
Якісний показник 88,72%.
Вибіркова перевірка звітів з технологічної практики встановила, що
розбіжність між оцінками навчального закладу і даних експертизи складає 0,2
балу, що відповідає вимогам акредитації. При перевірці звіту Малєгіна Р.Д.
встановлено, що у звіті допущені незначні помилки при оформленні деяких
документів, розроблені неповні висновки. Виходячи із вищезазначеного, звіт
заслуговує відповідно оцінки добре.
Експертною комісією було вибірково перевірено звіти з переддипломної
практики. Зміст звітів відображають повною мірою складові програм,
підтверджують добуті теоретичні знання, підкреслюють аналітичний підхід та
креативність мислення майбутніх фахівців. Звіти містять відомості про
виконання студентами усіх розділів програм практик та індивідуальні завдання.
Розбіжність в оцінках навчального закладу і даних експертизи складає 0,17
балу, що відповідає вимогам акредитації. При перевірці звіту Окунєва І.О.
встановлено, що у звіті допущені незначні помилки при розрахунках та в
оформленні документів, розроблені висновки не повні. Виходячи із
вищезазначеного, звіт заслуговує відповідно оцінки задовільно. (Додаток 4).
Державна атестація випускників коледжу здійснюється у формі захисту
дипломного проекту. Наказом директора коледжу щорічно визначається склад
Державної екзаменаційної комісії.
Результати Державної атестації студентів за 2015 – 2017 роки складає
абсолютна успішність – 100%, якість - 83,88%.
Комісією також було перевірено організацію проведення в коледжі
атестації студентів. Результати експертної перевірки захисту дипломних
проектів наведено в додатку 5. Розбіжність між оцінками навчального закладу і
даними експертизи відсутня.
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Працевлаштування випускників коледжу за спеціальністю 5.10010102
«Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі» здійснюється відповідно до замовлень і угод з
аграрними підприємствами Дніпропетровської області та інших регіонів
України.
У коледжі двічі на рік проводяться зустрічі з керівниками кадрових служб
підприємств і організацій. Питаннями пошуку робочих місць та зворотного
зв’язку з випускниками займається Відділ з сприяння працевлаштування
випускників коледжу. У наявності є банк робочих місць для працевлаштування
студентів.
Відгуки керівників підприємств свідчать про те, що випускники коледжу
мають достатню теоретичну і практичну підготовку, здатні працювати у
сучасних умовах агропромислового комплексу України.
Висновок: Експертна перевірка якості навчання студентів підтвердила
результати самоаналізу, розбіжності у результатах успішності та якості
ККР у межах допустимого. Курсове та дипломне проектування здійснюється
на належному рівні. Навчальна, технологічна та переддипломна практики
організовані у відповідності до наскрізної програми практики.
Експертною комісією встановлено, що всі складові підготовки фахівців та
їх працевлаштування реалізуються на відповідному рівні та відповідають
акредитаційним вимогам.
9 Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
Внутрішня система забезпечення якості діяльності коледжу крім
моніторингу кількісних показників, спрямована на підтримку системи
цінностей, традицій і норм, як загального рівня коледжу, так і структурних
підрозділів – відділень, циклових комісій, які визначають ефективність
функціонування закладу освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Коледжі
електрифікації ДДАЕУ включає в себе наступні складові:
- розроблено і діє Положення про Коледж електрифікації ДДАЕУ,
затверджене вченою радою ДДАЕУ (протокол №4 від 15.02.2018)
- розроблено Положення про організацію освітнього процесу в КЕДДАЕУ,
затверджене вченою радою ДДАЕУ (протокол №4 від 15.02.2018), в якому
визначені основні правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, а також
розроблені критерії оцінювання, які входять в навчально-методичні комплекси
кожної дисципліни;
- за результатами кожної екзаменаційної сесії на сайті коледжу та на
інформаційних стендах оприлюднюються рейтингові списки студентів;
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- значна увага в коледжі приділяється забезпеченню необхідних
матеріальних, інформаційних, навчально-методичних ресурсів для організації
освітнього процесу, зокрема створення сприятливих умов для самостійної
роботи здобувачів освіти (методичне забезпечення на електронних та
паперових носіях, систематичне оновлення бібліотечного фонду новітніми
виданнями, вільний доступ до мережі Інтернет в лабораторіях і читальній залі;
- щорічно директор коледжу доповідає перед конференцією трудового
колективу про результати діяльності колективу коледжу за звітній період. Звіт
директора оприлюднюється на сайті коледжу.
Система внутрішнього забезпечення якості освіти в КЕ ДДАЕУ згідно з
вимогами Закону України «Про вищу освіту» включає:
 визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 забезпечення стажування на підприємствах педагогічних працівників;
 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітньо-науковим процесом;
 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
 проведення атестації педагогічних працівників;
 щорічне оцінювання педагогічних працівників КЕ ДДАЕУ та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань у вигляді рейтингу.
З метою спостереження та оцінювання результатів освіти, з подальшим
їхнім аналізом та заходами для підвищення рівня підготовки випускників,
здійснюється моніторинг системи управління якістю коледжу за двома рівнями:
моніторинг якості підготовки студентів та моніторинг якості ключових
процесів коледжу.
Найближчі задачі, що вирішує колектив коледжу є:
– інтегрування підсистем АСУ КЕДДАЕУ для спільного використання
даних;
– оновлення програмного забезпечення бухгалтерських систем на базі
сучасних технологій;
– перехід на електронний документообіг у масштабах коледжу.
Висновок: Експертна комісія відзначає постійне удосконалення
внутрішньої системи забезпечення якості освіти через впровадження
відповідних локальних нормативних документів та інформаційних систем.
10 Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх
усунення
За результатами попередньої акредитаційної експертизи щодо підготовки
молодших спеціалістів за спеціальністю 5.10010102 «Монтаж, обслуговування
та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» з метою
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удосконалення освітнього процесу у Коледжі електрифікації ДДАУ експертною
комісією було рекомендовано:
 продовжити роботу щодо створення інформаційного банку навчальнометодичного забезпечення спеціальності, який зосереджений у бібліотеці в
електронному вигляді;
 повністю використовувати наявні спеціалізовані комп’ютерні
лабораторії та прикладні програми в освітньому процесі;
На виконання рекомендацій експертної комісії у Коледжі електрифікації
ДДАУ вжиті заходи:
- розроблені електронні посібники з усіх дисциплін циклу професійнопрактичної підготовки;
- створено електронні версії методичних рекомендацій щодо виконання
курсових та дипломних проектів і дипломних робіт,
- підготовлені електронні версії методичних рекомендацій щодо
організації та опанування матеріалу самостійного навчання.
У міжакредитаційний період бібліотека поповнилася такою складовою
частиною як фонд повнотекстових електронних ресурсів, що включає в себе
скановані копії паперових підручників та навчальних посібників з дисциплін,
нормативно-правову документацію, довідники. Ними активно користуються
викладачі та студенти коледжу, використовуючи їх в своїй навчальній
діяльності.
Фонд повнотекстових електронних ресурсів постійно поповнюється, не
порушуючи авторських прав.
За акредитаційний період підвищився рівень комп’ютеризації освітнього
процесу та ІТ-компетенцій педагогічного складу.
Коледж підключений до мережі Інтернет, що дає можливість доступу
викладачів і студентів до додаткових джерел інформації, встановлена та
налаштована мережа Wi-Fi з доступом до локальної та глобальної мереж
Інтернета.
Використання новітніх комп’ютерних технологій поряд з застосуванням
звичайних методик (проблемне, ситуаційне навчання, інтегровані, бінарні
заняття, тестовий контроль знань, тощо) складають широку базу форм та
методів розвитку пізнавальної діяльності студентів. Це в свою чергу, дозволяє
оптимізувати освітній процес, забезпечити якість підготовки фахівців
відповідно до сучасних вимог.
Висновок: Рекомендації щодо здійснення освітньої діяльності Коледжу
електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету
за спеціальністю 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» за результатами
попередньої акредитаційної експертизи виконані.
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11 Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
поданих до МОН акредитаційних матеріалів
1. Перспективний навчальний план не відповідає п.14 ст.1 Закону України
«Про вищу освіту».
В ході перевірки встановлено, що в наявний перспективний навчальний
план внесено зміни, щодо відповідності п.14 ст.1 Закону України «Про вищу
освіту»: обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. (Додаток 6).
2. Відсутній строк дії угод про проходження практики.
Експертною комісією перевірено наявність договорів для проходження
практики студентами та термін їх дії. Встановлено, що договори оформлені
згідно з діючим законодавством. Таблицю «Забезпеченість програмами і
базами практик спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
доповнено інформацією про строк дії договорів, що регламентується п.3.3
Типового договору про проведення практик у ЗВО.
Договори щорічно укладаються, згідно з Графіком освітнього процесу,
перед початком практики і діють до кінця практики. (Додаток 7)
3. Відсутня інформація про навчальний контент (Табл. 4.1 не відповідає
додатку 5.1 Ліцензійних умов Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187).
Інформацію про наявність навчального контенту внесено у таблицю і
відображено у додатку 8 висновків експертної комісії. За результатами
перевірки встановлено, що дана таблиця з цією інформацією виконана
відповідно до вимог додатку 5.1 Ліцензійних умов Постанови КМУ від
30.12.2015р. № 1187. Комплекс Навчально-методичного забезпечення освітньої
діяльності КЕ ДДАЕУ відповідає ліцензійним умовам.
4. Відсутня інформація про підвищення кваліфікації у викладача
Пахоменков Ю. Г., Чемерис О.Г., Колеснікова Т.В.
Відповідно до п.1.8 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 20.12.11 №1473 (зі змінами, затвердженими наказом МОН
України від 08.08.13 № 1135) «Умовою чергової атестації педагогічних
працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років
підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і
навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних
працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення навчального
закладу».
Згідно п.4.2 Положення про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,
зазначається, що періодичність довгострокового підвищення кваліфікації
встановлюється закладами замовниками залежно від потреби, але не рідше
ніж один раз на п’ять років.
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В ході перевірки встановлено, що викладач Чемерис О.Г. закінчила
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара у 2017 році.
Викладач Колеснікова Т.В. закінчила Державний ВНЗ Донбаський
державний педагогічний університет у 2016 році. (Копії дипломів представлені
у додатку 9).
Строк підвищення кваліфікації не настав у зв’язку з тим, що не пройшло
п’ять років з моменту закінчення навчального закладу вищеперелічених
працівників.
Викладач Пахоменков Ю.Г. був призначений на посаду 06.09.17. Копія
наказу у додатку 9. Згідно вимог Положення про підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних
закладів, термін підвищення кваліфікації ще не настав.
Викладач Пахоменков Ю.Г. включений до плану підвищення кваліфікації
співробітників коледжу на поточний навчальний рік.
5. З’ясувати фахову відповідність Зубаль О. П. до дисципліни Основи
енергозбереження.
Навчальна програма дисципліни «Основи енергозбереження» складає 54
години загального обсягу і поділяється на два модулі. Модуль 1: «Аудит
економії енергоресурсів», обсягом 18 годин, викладає Зубаль О.П, що має
кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту, і модуль 2: «Енергозберігаючі
технології», обсягом 36 годин, викладає Грищенко Ю.В., що має кваліфікацію
інженера-дослідника з електроенергетики сільського господарства.
Копії дипломів про освіту додаються (додаток10).
6. З’ясувати фахову відповідність голови циклової комісії Безносюк О. О.
до спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт установок в
аграрно-промисловому комплексі».
Експертна комісія перевірила документи про вищу освіту голови циклової
комісії Безносюк О.О. та прийшла до висновку, що фаховий напрям Олени
Олексіївни відповідає змісту освітньо-професійної програми спеціальності
5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт установок в аграрнопромисловому комплексі», оскільки вона має кваліфікацію молодшого
спеціаліста-електрика за спеціальністю «Електрифікація і автоматизація
сільського господарства», та отримала базову вищу освіту за напрямом
«Електротехніка» та повну вищу освіту за спеціальністю «Електротехнічні
системи електроспоживання»
Копії дипломів про освіту додаються (додаток 11).
7. Відсутня тематика підвищення кваліфікації у викладачів.
В ході перевірки експертна комісія встановила наявність та актуальність
документів, що свідчать про проходження підвищення кваліфікації викладачів.
Тематика підвищення кваліфікації та науково-теоретичний і методичний
рівень виконаних випускних робіт викладачів відповідають вимогам.
Зведена інформація представлена у додатку 12.
Голова експертної комісії

Л.Є.Никифорова

26

8. Відсутні інформація (табл. 5.2) про науково-професійну активність
викладачів (додаток 3.3, додаток 12 6 Ліцензійних умов Постанови КМУ від
30.12.2015р. № 1187)
В ході перевірки уточнена інформація про рівень наукової та професійної
активності педагогічних працівників. Інформацію представлено у додатку 12.
9. Відсутня інформація про наявність медичного пункту у навчальному
закладі.
В ході перевірки встановлено, що КЕДДАЕУ обслуговується комунальним
закладом
«Дніпропетровська
міська
студентська
поліклініка»
Дніпропетровської обласної ради. Копії документів розміщені у додатку 13.
10. Звернути увагу на оновленість навчальною літературою.
В ході перевірки встановлено, що за три останні роки придбано понад 157
примірників навчальної літератури за фаховим напрямом на суму понад 18374
грн. В коледжі створена електронна бібліотека, у 2017 році вона поповнилась
такою складовою як фонд повнотекстових електронних ресурсів, що включає в
себе скановані копії паперових підручників та навчальних посібників.
Це дає можливість учасникам освітнього процесу користуватися не
тільки друкованими виданнями, але і їх електронними версіями. Це дає
можливість доступу студентів до сучасних видань, як навчальної так і
наукової літератури, в тому числі надрукованих у 2017 - 2018 роках.
11. Відсутні кадрові вимоги щодо провадження освітньої діяльності згідно
додатку 12 Ліцензійних умов Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187
Інформація щодо відповідності кадрового забезпечення провадження
освітньої діяльності у Коледжі електрифікації ДДАЕУ представлена у
додатку 14, що оформлений у відповідності до додатку 12 Ліцензійних умов
Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187).
Загальні висновки та пропозиції
У результаті експертної перевірки матеріально-технічного, кадрового,
навчально-методичного забезпечення якості підготовки фахівців під час
акредитаційної експертизи спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування
та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
Коледжу електрифікації ДДАЕУ комісія дійшла висновку:
- програма і зміст освітньої діяльності та умови її здійснення щодо
підготовки фахівців зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Коледжі
електрифікації ДДАЕУ в цілому відповідають вимогам до вищих навчальних
закладів І рівня акредитації і забезпечують державну гарантію якості вищої
освіти;
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- подана на акредитаційну експертизу правова документація є
достовірною, повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти;
- результати аналізу наданих матеріалів із організаційних та
профорієнтаційних заходів вказують на ефективність формування якісного
складу студентів, відповідність їх підготовки потребам регіону у фахівцях
даного профілю;
- зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.10010102 «Монтаж,
обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому
комплексі» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
відповідає державним стандартам вищої освіти;
- організація освітнього процесу, навчально-методичне забезпечення
спеціальності відповідають акредитаційним вимогам;
- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших
спеціалістів спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі», його наукова та
педагогічна кваліфікація, забезпечує освітній процес на рівні вимог Положення
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах;
- матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає
нормативним вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та
ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»;
Експертна комісія вважає за необхідне висловити рекомендації, які не
входять до складу обов’язкових і не впливають на загальний позитивний
висновок, але сприятимуть удосконаленню освітньої діяльності підготовки
фахівців:
- запровадити нові форми та методи профорієнтаційної роботи з метою
забезпечення прийому студентів у відповідності з ліцензійним обсягом;
- продовжити роботу по забезпеченню бібліотечного фонду електронними
та друкованими освітніми ресурсами з дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки;
- збільшити кількість реальних дипломних проектів, які розробляються на
замовлення підприємств регіону;
- посилити наукову діяльність викладачів, звернувши увагу на
необхідність публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку
наукових фахових видань;
- враховуючи важливість практичної підготовки, слід погоджувати з
потенційними роботодавцями зміст і програму виробничої практики, з метою
наближення навчального процесу до вимог виробництва.
Експертна комісія Міністерства освіти і науки України вважає доцільним у
Коледжі електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного
університету акредитувати спеціальність 5.10010102 «Монтаж, обслуговування
та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі» галузі
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знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва» напряму підготовки
6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому
комплексі» з ліцензованим обсягом 150 (сто п’ятдесят) осіб за денною формою
навчання та 60 (шістдесят) осіб за заочною формою навчання.
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Таблиця відповідності показників
Коледжу електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного
університету
спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи
в агропромисловому комплексі»
щодо дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Кадрові вимоги

Найменування
показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)
за початковим
(короткий цикл)
рівнем
вищої освіти

1

2

Відхилення
Фактичне фактичного
значення
значення
показника показника від
нормативного
3

4

1. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри,
+
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри,
три особи, з них
відповідальних за підготовку здобувачів вищої
одна особа, що
освіти, тимчасової робочої групи (проектної групи) з
має науковий
науково-педагогічних працівників, на яку покладено
ступінь або
відповідальність за підготовку здобувачів вищої
вчене звання
освіти за певною спеціальністю
3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта
освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за
+
відповідною або спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною
або спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи
не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для
+
початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної
роботи)
Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін
науково-педагогічними (науковими) працівниками
відповідної спеціальності за основним місцем роботи
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом
кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання
(до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня з
урахуванням педагогічних працівників, які мають
вищу категорію)
2) які мають науковий ступінь доктора наук або
вчене звання професора
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+31,5
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3

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене
звання
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що
забезпечують формування професійних
компетентностей, науково-педагогічними (науковими)
працівниками, які є визнаними професіоналами з
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або
творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом
10
45,5
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та
лабораторних занять, здійснення наукового
підпункти
керівництва курсовими, дипломними роботами
підпункти 1-19
3, 7, 9, 10,
(проектами), дисертаційними дослідженнями науковопункту 5
педагогічними (науковими) працівниками, рівень
14, 15, 16,
приміток
наукової та професійної активності кожного з яких
17, 19
засвідчується виконанням за останні п’ять років не
менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток
7. Наявність випускової кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної
або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим
званням
2) з науковим ступенем та вченим званням
3) з науковим ступенем або вченим званням
8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма
+
науково-педагогічними працівниками та/або наказів
+
про прийняття їх на роботу
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Таблиця відповідності показників
Коледжу електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного
університету
спеціальності 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи
в агропромисловому комплексі»
щодо дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Технологічні вимоги

Найменування
показника (нормативу)

1

Значення
Відхилення
показника
Фактичне фактичного
(нормативу)
за початковим значення
значення
рівнем
показника показника від
(короткий цикл)
нормативного
вищої освіти
2

3

4

1. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів
2,4
10,23
на одну особу для фактичного контингенту студентів
та заявленого обсягу з урахуванням навчання за
змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для
10
23
одночасного використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
+
+
2) пунктів харчування
+
+
3) актового чи концертного залу
+
+
4) спортивного залу
+
+
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
+
+
6) медичного пункту
+
+
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком
70
100
(мінімальний відсоток потреби)
Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
лабораторіями, полігонами, обладнанням,
+
+
устаткуванням, необхідними для виконання
навчальних планів
2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми
+
+
2. Наявність навчального плану та пояснювальної
+
+
записки до нього
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відповідає
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+30
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відповідає
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Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної
+
+
дисципліни навчального плану
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
+
+
навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки,
+
+
робочих програм практик
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
+
+
навчального плану
7. Наявність методичних матеріалів для проведення
+
+
атестації здобувачів
3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
не менш
закордонними фаховими періодичними виданнями
як два
5
відповідного або спорідненого профілю, в тому
найменування
числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного
або спорідненого профілю (допускається спільне
користування базами кількома закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти,
на якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/
+
+
атестаційна (наукових кадрів) діяльність,
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних дисциплін, правила
прийому, контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти,
який містить навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального плану, в тому
30
35
числі в системі дистанційного навчання
(мінімальний відсоток навчальних дисциплін)
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Таблиця відповідності показників
Коледжу електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного
університету
спеціальності: 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи
в агропромисловому комплексі»
Державним вимогам до акредитації напряму підготовки, спеціальності та
вищого навчального закладу

Назва показника
1

Значення показника (нормативу)
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст
Критерії
Фактично
Відхилення
оцінки
2
3
4

1 Якісні характеристики підготовки фахівців
1 Умови забезпечення державної гарантії якості
вищої освіти
1.1 Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми
контролю, %

100

100

-

1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного
складу за останні 5 років, %

100

100

1.3 Чисельність науково-педагогічних (педагогічних)
працівників, що обслуговують спеціальність і
працюють у навчальному закладі за основним місцем
роботи, які займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %

100

100

-

2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання, %
2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %
2.2 Рівень знань студентів з природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:

90

100

+ 10

50

78,31

+ 28,31

2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання, %

90

100

+ 10

2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %

50

71,4

+ 21,4

-

2 Результати освітньої діяльності
(рівень підготовки фахівців), не менше %
2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової)
підготовки:
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90

100

+ 10

50

67,0

+ 17,0

3.1 Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів

-

-

-

3.2 Участь студентів у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

-

+

-

2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання, %
2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), %
3 Організація наукової роботи
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Таблиця відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності
Коледжу електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного
університету
зі спеціальності: 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт
електротехнічних установок в агропромисловому комплексі»
напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в
агропромисловому комплексі»
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Значення показника (нормативу)
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст
Критерії
Фактично
Відхилення
оцінки
2
3
4

Назва показника
1

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласною, Київською,
Севастопольською міськими державними
адміністраціями
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
навчання / заочна форма навчання)

+

+

-

150 / 60

150 / 60

-

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціальногуманітарного циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин) (за
винятком військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
з них: докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора наук або професора)
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2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)

-

-

-

у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи

-

-

-

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної
роботи в даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України або монографій,
до одного доктора наук або професора)

-

-

-

25

56,75

+ 31,75

25

35,57

+ 10,57

25

77,23

+ 52,23

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки

+

+

-

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:

-

-

-

доктор наук або професор

-

-

-

кандидат наук, доцент

-

-

-

100

100

-

70

100

+ 30

6

14,8

+ 8,8

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії,
які викладають лекційні години дисциплін
навчального плану спеціальності та працюють у
даному навчальному закладі
за основним місцем роботи (% від кількості годин
для кожного циклу дисциплін навчального плану)
-

цикл гуманітарної та соціально-економічної
підготовки
цикл математичної та природничо-наукової
підготовки
цикл професійної та практичної підготовки

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком
(у % від потреби)
3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і
здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")

Голова експертної комісії

Л.Є.Никифорова

37
1

3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100
студентів (для спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і
здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
3.5. Наявність пунктів харчування
3.6. Наявність спортивного залу
3.7. Наявність стадіону або спортивного
майданчика
3.8. Наявність медичного пункту

2

3

4

3

-

-

+
+

+
+

-

+

+

-

+

+

-

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо- кваліфікаційної
характеристики фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)

+

+

-

4.2. Наявність освітньо-професійної програми
підготовки фахівця (у тому числі варіативної
компоненти)

+

+

-

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого
в установленому порядку

+

+

-

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм
дисциплін

100

100

-

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
завдань для лабораторних робіт
(% від потреби)

100

100

-

4.4.3. Методичних вказівок і тематики
контрольних, курсових робіт (проектів)

100

100

-

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціальногуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)

100

100

-

100

100

-

+

+

-

100

100

-

+

+

-

4.4. Наявність навчально-методичного
забезпечення для кожної навчальної дисципліни
навчального плану (% від потреби):

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів
практик (% від потреби)
4.7. Наявність методичних указівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у тому числі з використанням
інформаційних технологій) (% від потреби)
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
студентів
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100

100

-

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності
студентів (% від потреби)

3

12

+9

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями

3

5

+2

+
+

+
+

-

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
бібліотеці (% від потреби)

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів
до Інтернету як джерела інформації:
наявність обладнаних лабораторій
наявність каналів доступу
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