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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи підго
товки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяль
ність підприємства» у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» у Дер
жавному вищому навчальному закладі «Нововолинський електромеханічний

коледж»

Згідно з Законом України «Про освіту» , «Про вищу освіту» Постановою Ка
бінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензій
них умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. №978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних за
кладах та вищих професійних училищах» та Наказу Міністерства освіти і науки 
України від 5 червня 2018р. № 111-А «Про проведення акредитаційної експертизи», 
експертна комісія у складі:

Грицюк Петро Михайлович -  завідувач кафедри економічної кібе-

у період з 20 червня 2018 року по 22 червня 2018року розглянула подані ма
теріали та безпосередньо на місці провела первинну акредитаційну експертизу 
спроможності Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електро
механічний коледж» (ДВНЗ «НЕМК») щодо здійснення підготовки молодших спеці
алістів спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» у галузі 
знань 0305 «Економіка і підприємництво» .

Акредитаційна експертиза проведена за наступними напрямами:
1) підтвердження достовірності інформації, поданої ДВНЗ «НЕМК» до депа

ртаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства освіти і науки України у 
зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 
спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» у галузі знань 
0305 «Економіка і підприємництво» ;

2) підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам щодо 
кадрового складу, забезпечення нормативних вимог до чисельності, рівня наукової 
діяльності циклової комісії економічних дисциплін;

3) виявлення повноти навчального та методичного забезпечення спеціальнос
ті, наявності навчальної документації та рівня інформаційного забезпечення, вико-

рнетики Національного університету водного 
господарства та природокористування, доктор 
економічних наук, професор, голова комісії;

Руденко Ніна Іванівна - голова циклової комісії економічних 
дисциплін Криворізького технічного коледжу 
Національної металургійної академії України, 
кандидат економічних наук.

Голова експертної комісії Грицюк П.М.



2

ристання комп ютерних технологій;
4) підтвердження відповідності нормативам МОН України матеріально- 

технічного забезпечення спеціальності, яка акредитується.
Висновки експертів підготовлені на основі вивчення відповідних документів, 

що регламентують діяльність ДВНЗ «НЕМК», навчально-методичної документації з 
підготовки фахівців, проведення співбесід з керівництвом коледжу та викладачами 
циклової комісії економічних дисциплін.

Експертна комісія підтверджує, що представлені у ході перевірки документи 
відповідають матеріалам акредитаційної справи, а інформація, подана до Міністерс
тва освіти і науки України ДВНЗ «НЕМК», є достовірною.

Експертна комісія встановила наступне:

1. Загальні відомості

Повна назва вищого навчального закладу:
Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний ко
ледж».

Юридична адреса: 45400 вул. Шахтарська, 16, м. Нововолинськ, Волинська обл. 
Електронна пошта - пешк@і.иа. Сайт навчального закладу - пешк.сош.иа

Телефон директора (03344) 3-24-73.

Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний 
коледж» заснований у 1958 році як гірничо-будівельний технікум згідно постанови 
Львівського раднаргоспу № 161 від 22. 04. 1958 р. До 1976 року навчальний заклад 
здійснював підготовку спеціалістів для гірничої промисловості.

Наказом Мінелектротехпрому СРСР № 282 від 10.06.1976 р. гірничо- 
будівельний технікум був перепрофільований та перейменований в Нововолинський 
електромеханічний технікум і розпочав підготовку спеціалістів для електротехнічної 
промисловості.

У 1997 році розпочалась підготовка фахівців за спеціальністю "Технічне об
слуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування".

З 1976 року і до цього часу в Нововолинському електромеханічному техні
кумі, а згодом коледжі, функціонує спеціальність “Монтаж і експлуатація електроу
статкування підприємств і цивільних споруд”.

У 1992/1993 навчальному році у технікумі відкрито спеціальність «Економі
ка підприємства».

У 1997 році у Нововолинському електромеханічному технікумі започа
тковано підготовку спеціалістів за спеціальністю “Технічне обслуговування та ре
монт побутової техніки”.

З 2002 року започатковано підготовку спеціалістів за спеціальністю “Обслу
говування комп’ютерних систем і мереж ”.

У 2008 році на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 412 від 
15.05.2008р. Нововолинський електромеханічний технікум перейменовано у Держа-
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вний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж».
У 2014 році в коледжі відкрито спеціальність «Інформаційна діяльність підп

риємства».
Коледж надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні 

кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, на підставі ліцензії Міністерства 
освіти і науки України (серія АЕ № 636459 від 10.06.2015 р.).

Коледж вклїочено до Державного реєстру вищих навчальних закладів Украї
ни (реєстрація № ОЗ-Д-485 від 24.02.2008 р.).

Організація діяльності і управління у коледжі проводиться у відповідності із 
Законом України «Про вищу освіту», Положенням про організацію навчального 
процесу у навчальному закладі, Статуту коледжу, затвердженого МОН України 
14.07.2008 року, із доповненнями та змінами, затвердженими 23.03.2010 р., зі зміна
ми, затвердженими 07.06.2011 р. та зі змінами, затвердженими 08.05.2013 р.

Відповідно до діючої ліцензії та згідно Акту узгодження переліку спеціаль
ностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, підготовка фахівців у коледжі про
водиться за першим рівнем акредитації з чотирьох спеціальностей за переліком 2015 
року (шести спеціальностей за переліком 2007 року) (таблиця 1.2).

За усіма вказаними спеціальностями коледж акредитований і має відпо
відні сертифікати. Загальна характеристика коледжу наведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1
Загальна характеристика 

ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»

№ Показники діяльності Кількісні параметри
Денна (оч

на) 
форма на

вчання

Заочна
форма

навчання

1 Ліцензований обсяг вищого навчального закладу, 
(осіб):

300 150

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб) 300 150
- бакалавр (осіб) - -

- спеціаліст (осіб) - -

- магістр (осіб) - -

2 Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 552 159
у т. ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб) 552 -

- вечірня (осіб) - -

- заочна (осіб) - 159
3 Кількість навчальних груп (одиниць) 26 9
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4 Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців, разом:
за переліком 2007 року 6 3
за переліком 2015 року 4 3
у т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць)
за переліком 2007 року 6 3
за переліком 2015 року 4 3
- бакалавр (одиниць) - -

- спеціаліст (одиниць) - -

- магістр (одиниць) - -

5 Кількість кафедр предметних (циклових) комісій, 
(одиниць):

8

з них випускових: 4
6 Кількість факультетів (відділень), (одиниць): 2
7 Загальні / навчальні площі будівель (кв.м) 11677,1/7992,4

з них:
- власні(кв.м) 8778,5/5644,0
- орендовані(кв.м) 2898,6/2348,4

8 Площі, які здаються навчальним закладом в оренду 
(кв.м)

1750,0

9 База відпочинку на оз.Сомин ( кв.м ) 854,5

Станом на 01.10.17 р. контингент студентів коледжу складає 711 осіб, з них: 
-денна форма навчання -  552 особи;
- заочна форма навчання -  159 особи.

Таблиця 1.2

Перелік 2015 року Перелік 2007 року
Ліцунзійний обсяг

Шифр та на
йменування 
галузі знань

Код та найменуван
ня спеціальності

Шифр та найменуван
ня галузі знань

Код та найменування 
напряму підготовки 

(спеціальності)

Денна
форма
навча

ння

Заочна
форма
навча

ння

1 2 3 4 5 6

14 Електрична 
інженерія

141
Електроенерге-тика, 

електротехніка та 
електромеханіка

1401 Сфера обслугову
вання

5.14010201 Обслугову
вання та ремонт елект
ропобутової техніки 50

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

5.05070104
Монтаж і експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і цивіль
них споруд

75 50
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1 2 3 4 5 6

07 Управління 
та адміністру

вання

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

0305
Економіка і підприєм

ництво

5.03050401
Економіка підприємст
ва

50 50

5.0305020 Пнформа- 
ційна діяльність підп
риємства 25

13
Механічна
інженерія

131
Прикладна механіка

0505 Машинобудуван
ня та матеріалообробка

5.05050201 
Технічне обслугову
вання і ремонт устатку
вання підприємств 
машинобудування

50 50

12
Інформа

ційні техно
логії

123 Комп'ютерна 
інженерія

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

5.05010201 
Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж

50 "

Директором коледжу є Танасієнко Олександр Васильович, освіта вища, 
спеціальність «Конструювання і технологія побутової електронної апаратури», ви
кладач вищої категорії, педагогічне звання -  «методист», це відповідає вимогам до 
керівництва коледжем.

За час перевірки були розглянуті наступні документи щодо напряму підгото
вки, який акредитується:

- ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг - 
АЕ№636459 від 10.06.2015 р.

- копії установчих та реєстраційних документів;
- ОКХ, ОПП, підготовки фахівців спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 

діяльність підприємства» (нормативна та варіативна частини);
- освітня програма підготовки фахівців спеціальності 5.03050201 «Інформа

ційна діяльність підприємства» (2017р.);
- затверджений в установленому порядку навчальний план підготовки фахів

ців на 2015-20 Ібн.р., 2017-2018н.р. для І рівня вищої освіти за спеціальністю
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» .

Висновки: Перевіривши наявність та достовірність документів, які за
безпечують правові основи діяльності коледжу, експертна комісія зазначає, що 
Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний ко
ледж» має оригінали основних засновницьких документів, котрі відповідають вимо
гам акредитації; юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності за спеціаль
ністю, що акредитується. Наявні всі нормативно-правові документи, необхідні для 
здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою молодших спеціалістів 
спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства».
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2. Формування контингенту студентів

Формування контингенту навчального закладу у 2015-2017 роках здійснюва
лось відповідно до чинного законодавства України і нормативно-правових докумен
тів з організації та проведення прийому перших курсів, Статуту коледжу. Структура 
та обсяги прийому абітурієнтів на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший Спеціаліст» здійснювались в межах ліцензованого обсягу.

Згідно з вимогами нормативних документів у встановлені строки створюва
лись: приймальна комісія, екзаменаційна комісія в складі викладачів коледжу та 
вчителів інших закладів освітц, апеляційна комісія - з представників керівництва 
коледжу і громадських організацій, викладачів інших закладів освіти; громадська 
приймальна.

Екзаменаційна комісія в своїй роботі керувалась розробленими в коледжі 
«Положенням про приймальну комісію», «Правилами прийому до НЕМКу», постій
но використовувала розроблені цикловими комісіями переліки питань для вступних 
випробовувань з математики та української мови. Зазначені переліки питань із зага
льноосвітніх дисциплін повністю відповідають навчальним програмам загальноосві
тньої школи.

Впродовж останніх років до апеляційної комісії коледжу, місцевих органів 
влади, обласного управління освіти від абітурієнтів, їхніх батьків, інших громадян 
та організацій не надходило жодної скарги, заяви, повідомлення про порушення 
прав вступників, будь-які прояви необ’єктивності, неетичного ставлення до них з 
боку окремих членів екзаменаційної або приймальної комісій.

Діяльність приймальної комісії, інформація про хід подачі документів, розк
лади консультацій і вступних випробувань, їх результати, інші документи оприлюд
нюються на інформаційних стендах приймальної комісії, а також на сайті коледжу.

Профорієнтаційна робота серед учнівської молоді міста, Волинської області і 
районів Рівненської та Львівської областей проводиться інтенсивно (створені виїзні 
агітаційні групи, проводяться дні відкритих дверей, індивідуальні бесіди і анкету
вання старшокласників, друкуються оголошення в часописах Волинської та Рівнен
ської областей, на сайті коледжу в мережі Інтернет).

У коледжі функціонують підготовчі курси щодо підготовки до вступу у вищі 
навчальні заклади України (Ліцензія АЕ № 636459 від 10.06.2015 р з ліцензованим 
обсягом 150 осіб на рік).

Результатом проведеної роботи є те, що впродовж останніх років коледж по
стійно виконує планові показники щодо набору студентів на денну та заочну форми 
навчання за рахунок державного замовлення.

У коледжі проводиться активна робота зі збереження студентського контин
генту, що в значній мірі сприяє його збереженню .

Показники формування та динаміка контингенту студентів спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» наведені у таблиці 2.1 і 2.2.

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 5.03050201 «Ін

формаційна діяльність підприємства»

№ Показник Роки
2015 оік 2016 оік 2017оік

Ліцензований обсяг підготовки
1 денна форма 25 25 25

заочна форма - - -

Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма
в т.ч. за держзамовленням: 6 11 6
• заочна форма 3 3 2
в т.ч. за держзамовленням _ _ -
• нагороджених медалями, або тих, що отри

2 мали 2свідоцтва з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготов
ку і 4 3 -
профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах, з якими _ _ _
укладені договори на підготовку

Подано заяв на одне місце за формами навчання
3 • денна форма 0,24 0,56 0,36

• заочна форма навчання
- - -

Конкурс абітурієнтів на місця державного
4 • денна форма 2,0■ 4,3 2,1• заочна форма навчання 7 7

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредита
ції, прийнятих на скорочений термін навчання

5 на
• денну форму - - -
• заочну форму - - -

Голова експертної комісії Грицюк П.М.



Таблиця 2.2
Динаміка змін контингенту студентів 

ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» 
за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»

№ Назва показника Роки
2015 рік 2016 рік 2017 рік

Курс І II III IV І II III IV І II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всього студентів у ВНЗ на 9

1 1.10. відповідного року:
• денна форма 144 158 171 126 156 140 151 125 143 170 132 119
• заочна форма 49 71 21 - 80 49 47 - 42 74 43

Всього студентів
2 на спеціальності: 6 - - - 11 6 - - 3 14 6 "

• денна форма 6 - - - 11 6 - - 3 14 6 "
• заочна форма - - - -

3 Кількість студентів, яких
відраховано (всього): - - "
• денна форма —

в т.ч.
- за невиконання навчально - -
го плану - - - -
• денна форма
- за грубі порушення
Дис дисципліни - - -
• денна форма - - -

- у зв'язку з переведенням до
інших ВНЗ - -
• денна форма - - - -

- інші причини
• денна форма - - -

- Кількість студентів, які
зараховані на старші курси

4 (всього): 3 - -
• денна форма - - - - - - - - - 3 - "

в т.ч.
- переведених із інших ВНЗ

• денна форма - - -

- поновлених на навчання:
• денна форма - - -

- - “

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Висновки: Експертна комісія зазначає, що в коледжі проводиться активна 
профорієнтаційна робота щодо залучення абітурієнтів на навчання для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Набір студентів на на
вчання за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» від
повідає потребам регіону, а організація, планування та формування контингенту 
студентів здійснюється відповідно до чинного законодавства, без порушень. Пере
віркою встановлейо, що показники прийому не перевищували встановлених ліцен
зованих обсягів. Державне замовлення виконується на 100%.

Комісія зазначає, що керівництво коледжу докладає достатньо зусиль 
для розв’язання об’єктивних да суб’єктивних проблем з формування контингенту 
студентів. В цілому формування контингенту студентів проводиться на належному 
рівні та здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

З урахуванням перспектив подальшого розвитку комісія пропонує на
ступні ліцензовані обсяги в межах ОКР «молодший спеціаліст»: 25 осіб денної фо
рми навчання.

3. Зміст підготовки фахівців, організаційне та навчально-методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в коледжі є 
Закон України «Про вищу освіту» (зі змінами та доповненнями) від 1.07.2014 № 
1556-УІІ та Положення про організацію навчального процесу у навчальному закла
ді, затверджене директором коледжу 30.08.2011р.

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяльність 
підприємства» у коледжі здійснюється відповідно до галузевих стандартів вищої 
освіти.

Експертна комісія перевірила наявність затверджених у встановленому по
рядку освітньої програми схваленої Педагогічною радою ДВНЗ НЕМК протокол №1 
від 31.08.2017 р., освітньо-кваліфікаційної характеристики (Лист погодження ОКХ 
МОН України , 2009 р.), засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів 
підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяль
ність підприємства» затверджених педагогічною радою протокол № 1 від 
31.08.2015р. та протокол №1 від 31.08.2017р. . Всі нормативні та варіативні складо
ві стандартів вищої освіти спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підп
риємства» затверджені педагогічною радою протоколом № 1 від 3 1.08.2016р.

Варіативна компонента ОКХ розроблена з урахуванням специфіки регіону 
використання фахівців і визначає назву посад, які може займати молодший 
спеціаліст з даного фаху, а також визначає перелік вмінь, які необхідно для 
виконання робіт на цих посадах.

Варіативна частина ОПП містить перелік дисциплін і обсяги годин з них, які 
сформовані за циклами гуманітарної та соціально-економічної, математичної та 
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. Приведені анотації

Голова експертної комісії Грицюк П.М.



10

змісту вибіркових дисциплін.
Складова частина стандартів вищої освіти «Засоби діагностики якості вищої 

освіти» встановлює інформаційну базу, на підставі якої формуються засоби 
об’єктивного контролю ступенів досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 
підготовки фахівця у вигляді системи навчальних елементів; нормативні форми і 
вимоги до засобів, критеріїв та організації діагностики якості підготовки молодшого 
спеціаліста; склад і зміст методичного забезпечення державної атестації; загальні 
вимоги до варіативної частини засобів діагностики якості підготовки фахівців.

У варіативній компоненті стандарту «Засоби діагностики якості вищої осві
ти» сформульовані вимоги до змісту кваліфікаційних завдань, орієнтованих на діаг
ностику рівня опанування молодшими спеціалістами професійних компетенцій, які 
визначені варіативною частиною ОКХ.

На підставі наказу МОН України №587 від 17.06.2010 року «Про затвер
дження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закла
дах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової зага
льної середньої освіти», стандартів вищої освіти розроблено навчальні плани підго
товки фахівців спеціальності на основі базової загальної середньої освіти та повної 
загальної середньої освіти, які введені в дію починаючи з 2010 року.

Підготовка фахівців спеціальності випускового курсу 2017/2018 н.р. здійс
нюється за навчальним планом, затвердженим у 2015 році.

На 2017-2018 навчальний рік, на основі складових стандартів вищої освіти зі 
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розроблено 
освітню програму та нові навчальні плани.

При підготовці навчальних планів враховані також нормативні документи 
МОН України, а саме: Наказ №384 від 29.03.2012 року «Про затвердження форм до
кументів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІУ рівня акредитації»; 
Лист № 1/9-89 від 08.02.2012року «Щодо виконання розпорядження КМУ від 
27.08.2010 року №1726 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників ви
щих навчальних закладів», Постанова кабінету міністрів України №1187 від 
30.12.2015 року "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої дія
льності закладів освіти».

У відповідності з методичними вказівками щодо розробки навчальних планів 
підготовки молодших спеціалістів в навчальних планах визначено перелік та обсяги 
нормативних і вибіркових дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми 
проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми під
сумкового контролю. У пояснювальній записці до нього подано роз’яснення і уточ
нено окремі положення навчального плану та особливості організації навчального 
процесу .

Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється на підс
таві Положення про організацію навчального процесу у навчальному закладі та 
графіка навчального процесу, який розробляється відповідно до навчального 
плану з урахуванням термінів теоретичного та практичного навчання, семест
рового контролю, державної атестації, канікул тощо.

Голова експертної комісії Грицюк П.М.



11

Розклад навчальних занять відповідає навчальному плану, графіку навча
льного процесу, санітарно-гігієнічним вимогам, враховує вимоги до складання 
розкладу.

Експертна комісія встановила, що організація роботи педагогічної і методич
ної рад, методичного кабінету, проведення внутрішнього контролю здійснюється на 
достатньому рівні і забезпечує ефективність навчально-виховного процесу.

У коледжі розроблений перспективний план розвитку на 2014-2019 р.р., вну
трішній контроль здійснюється на основі «Річного плану контролю за навчально- 
виховним процесом у ДВНЗ «НЕМК», запроваджено рейтингову систему оцінюван
ня роботи викладачів, досвід використання якої схвалений на Раді директорів ВНЗ І 
- II рівнів акредитації Волинської області у червні 2013 року.

Колектив Нововолинського електромеханічного коледжу упродовж кількох 
років працює над єдиною науково-методичною проблемою «Нові освітні технології 
як найважливіший чинник підвищення результативності навчального процесу та 
забезпечення особистісно-орієнтованого підходу у навчанні і вихованні». У 2017- 
2018 навчальному році єдина науково-методична проблема це «Нові інформаційні 
ресурси та освітні технології як найважливіший чинник підвищення 
результативності навчального процесу та забезпечення особистісно-орієнтованого 
підходу у навчанні і вихованні».

У коледжі працює 8 циклових комісій, очолюють комісії досвідчені виклада
чі з вищими кваліфікаційними категоріями. Засідання циклових комісій проводяться 
регулярно, в наявності є плани роботи і протоколи засідань, звіти за підсумками на
вчального року.

В цикловій комісії економічних дисциплін ведеться цілеспрямована робота 
із створення нових, поповнення та оновлення існуючих навчально-методичних 
комплексів з дисциплін циклу.

Відповідно до навчального плану всі дисципліни, які викладаються в коледжі 
для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» , забезпе
чені навчальними і робочими навчальними програмами, розроблені методичні вка
зівки для самостійної роботи студентів, для лабораторних і практичних занять. 
При викладанні дисциплін циклу широко використовуються сучасні інформаційні 
технології.

Робочі програми визначають мету, завдання, міждисциплінарні зв’язки, ре
зультати навчання, зміст дисциплін, основну і додаткову літератури, форми поточ
ної діагностики та критерії оцінювання знань. Робочі програми нормативних дисци
плін складено на основі освітньо-професійної програми підготовки молодших спе
ціалістів спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» .

Розподіл загального часу за циклами:
• цикл загальної підготовки-1462,5 годин;
• цикл професійної підготовки -2137,5 годин.
Всього годин для підготовки молодшого спеціаліста за ОПП -  3600 годин.
Контроль самостійної роботи студентів ’ ~ ється на достатньому рів-
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Н І.

Оцінювання знань студентів у коледжі з дисциплін загальноосвітньої підго
товки проводиться за 12-ти бальною системою згідно наказу Міністерства освіти і 
науки від 04.09.2000 р. № 428/48 «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання 
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Оцінювання навчальних досягнень студентів з циклів дисциплін загальної та 
професійної підготовки проводиться за чотирибальною шкалою згідно із Положен
ням про організацію навчального процесу у навчальному закладі.

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів затверджені методичною радою 
коледжу (протокол № 1 від З 1.08.2017 р.).

Навчальним планом спеціальності передбачено виконання двох курсових 
робіт з навчальних дисциплін «Планування та організація виробничої діяльності 
підприємства » та «Інформаційні системи і технології на підприємстві ».

Для успішної підготовки виконання курсових робіт розроблено методичні 
вказівки, які містять всі необхідні елементи.

Процес організації, підготовки, захисту курсових робіт, облік годин, скла
дання графіку захисту, ведення відомостей із захисту, графік консультацій та інші 
організаційні моменти здійснюється згідно з існуючими документами.

Тематика курсових робіт розглядається на засіданні циклової комісії та за
тверджується заступником директора з навчальної роботи. Передбачено проведення 
відкритих захистів курсових робіт з метою підвищення зацікавленості студентів у 
змістовності та ґрунтовній підготовці відповідей, набуття ораторських навиків.

Практична підготовка включає навчальні, виробничу практики. Наскрізна 
програма практик розроблена на основі «Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України» (затвердженого наказом 
Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93) , рекомендацій про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України ( ухваленого 
Вченою радою ІІТЗО) та з врахуванням вимог «Освітньо-кваліфікаційної 
характеристики» спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність
підприємства».

У відповідності з навчальним планом державна атестація випускників спеці
альності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» здійснюється у формі 
комплексного іспиту за фахом. Комплексний державний іспит за фахом включає 
завдання з 6 нормативних дисциплін циклу професійної підготовки: «Інформаційна 
діяльність підприємства», «Інформаційні системи і технології на підприємстві», 
«Офісні системи і електронний документообіг», «Інтернет-технології в інформацій
ній діяльності », «Основи алгоритмізації та програмування», «Планування та органі
зація виробничої діяльності підприємства».

Оцінювання результатів виконання кваліфікаційних завдань комплексного 
державного екзамену здійснюється згідно вимог Стандарту ДВНЗ «Нововолинський 
електромеханічний коледж» «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого 
спеціаліста», погодженого Міністерством освіти і науки України 16.01.2014 року.

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Висновки: Експертна комісія зазначає, іцо підготовка молодших спеціалістів 
за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» у ДВНЗ «Но
воволинський електромеханічний коледж» забезпечена галузевими стандартами, за
собами діагностики якості вищої освіти (нормативна і варіативна частина), навчаль
ними планами, навчальними та робочими програмами дисциплін, навчально- 
методичним забезпеченням. Зміст навчальних і робочих програм дисциплін загаль
ної (гуманітарної та соціально-економічної, математичної та природничо-наукової), 
практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціа
ліст» відповідає галузевим стандартам, вимогам Міністерства освіти і науки України 
та забезпеченню потреб організацій міста та регіону.

Комплектування навчального закладу педагогічними кадрами і керівниками 
здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та іншими нормати
вно-правовими актами.

Навчально-виховний процес спеціальності забезпечують 22 викладача. Серед 
них 17 (77,3%) -  викладачі вищої категорії. Мають педагогічне звання: «викладач- 
методист» -  11 (50%), «старший викладач» -  1 (4,5%), двоє викладачів нагороджені 
знаком «Відмінник освіти України» (9%).

Атестація педагогічних працівників коледжу здійснюється відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту», регулюється наказом Міністерства освіти Укра
їни від 10.09.2013р. №1/9-617, наказами Управління освіти Волинської обласної 
держадміністрації, перспективними і поточними планами атестації педагогічних 
працівників навчального закладу.

У наявності є вся необхідна нормативна база: плани, графіки проведення ате
стації, протоколи засідань атестаційної комісії, атестаційні листи, творчі звіти ви
кладачів тощо.

У відділі кадрів коледжу є в наявності трудові книжки, оформлені в установ
леному порядку, матеріали атестації педагогічних працівників та документи про пі
двищення кваліфікації.

У складі випускової комісії економічних дисциплін працює 11 викладачів, 
(10 осіб на постійній основі та 1 особа -  за сумісництвом). Вісім членів комісії ма
ють вищу категорію (з них - чотири мають педагогічне звання «викладач- 
методист»), двоє викладачів атестовані на першу категорію, один викладач -  спеціа
ліст. Всі викладачі комісії мають достатню професійну підготовку, нагороджувались 
міськими і обласними грамотами. Двоє викладачів відзначені грамотами Міністерс
тва освіти та науки України та нагороджені знаком «Відмінник освіти».

Базова освіта викладачів відповідає навчальним дисциплінам, які вони ви
кладають. Свій професійний рівень вони підвищують на курсах підвищення кваліфі
кації.

Викладачі комісії проводять значну роботу щодо забезпечення навчального 
процесу новими посібниками, конспектами лек ' “ ’ нми методичними матеріала-

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
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ми. Вони неодноразово займали призові місця і відзначались грамотами на обласних 
виставках «Творчі сходинки педагогів Волині».

Головою випускової циклової комісії економічних дисциплін з 1992 року є 
Гебура Ольга Миколаївна. Викладач має дві вищі освіти: У 1978 році після закін
чення Львівського політехнічного інституту їй присвоєно кваліфікацію інженера- 
механіка, а у 1999 році - кваліфікацію економіста-менеджера після закінчення факу
льтету перепідготовки спеціалістів Луцького державного технічного університету за 
спеціальністю «Економіка підприємства».

Голова циклової комісії має вищу категорію і педагогічне звання «викладач- 
методист», нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України і 
значком «Відмінник освіти».

Підвищення кваліфікації здійснюється згідно планів-графіків підвищення 
кваліфікації вчасно. Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфіка
ції за останні 5 років, складає 100%, що відповідає Державним вимогам до акреди
тації. Відомості про підвищення кваліфікації наведено у додатку 9.

Викладачі випускової циклової комісії беруть участь у науково-видавничій 
діяльності, науково-практичних конференціях, виставках педагогічних надбань і пе
редових технологій.

Висновки: Експертна комісія констатує, що чисельність та якісний склад пе
дагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», відповідають Ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та забезпечують якісну підго
товку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст».

Матеріально-технічна база, яку сьогодні має у своєму розпорядженні ДВНЗ 
«Нововолинський електромеханічний коледж», забезпечує навчально-виховний 
процес на достатньому рівні. Створені нормальні умови для навчання та життєдія
льності студентів, викладачів та адміністративно-господарського персоналу.

Матеріально-технічна база коледжу складається з чотирьох навчальних кор
пусів, навчально-виробничих майстерень, загальною площею 11677,1 м2, бази від
починку на озері Сомин Турійського району.

Заняття студентів даної спеціальності проводяться у 3 лабораторіях і 16 спе
ціалізованих кабінетах (характеристика наведена у додатку 10).

Склад і площа навчальних приміщень відповідають нормам приміщень для 
навчальних цілей. Рівень та технічний стан будівель, комунікацій, облаштування 
кабінетів і аудиторій, майстерень відповідають санітарно-гігієнічним нормам та ви
могам, яким повинні відповідати приміщення ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Усі корпуси, їх приміщення та прилегла територія утримуються в належному 
санітарному стані. Прокладені в будівлях інженерні комунікації функціонують 
згідно з технічними умовами, вимогами правил техніки безпеки та протипожежної

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
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безпеки.
Оновлення та удосконалення матеріальної бази проводиться планомірно від

повідно до перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази коледжу.
За міжакредитаційний період проведено капітальний ремонт у приміщеннях 

загального користування, актовому залі, з метою теплозбереження здійснено заміну 
вікон на металопластикові у більшості кабінетів і лабораторій, зроблено 
перепланування лабораторій комп’ютерної техніки, відреставровано та закуплено 
нові меблі. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу регулярно 
поповнюється новими технічними засобами: персональними комп’ютерами,
проекторами і мультимедійними системами, демонстраційними моніторами, 
стендами, вимірювальними та монтажними інструментами, відеокамерами тощо.

У коледжі розроблена і діє система управління охороною праці, пожежною 
безпекою.

Коледж приєднаний до мережі «Інтернет», створена внутрішня 
багатосегментна локальна мережа, яка об’єднує всі навчальні корпуси і гуртожитки, 
80% території навчального закладу покрито безпровідним зв’язком, функціонує 
інформаційна система, яка складається із файлового серверу, сайту коледжу, блогів 
циклових комісій, персональних блогів викладачів та співробітників, спільнот у 
соціальних мережах.

Підтримка локальної мережі реалізована з використанням 3-х серверів під 
управлінням ОС Ілпих.

Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів -  12.1, що відповідає 
встановленим вимогам.

Навчальні аудиторії, лабораторії та кабінети у ДВНЗ «Нововолинський елек
тромеханічний коледж» мають достатнє технічне забезпечення, яке необхідне для 
виконання навчального плану за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяль
ність підприємства».

Соціальна інфраструктура коледжу складається з двох актових залів, двох 
спортивних залів і спортивних майданчиків, студентського центру відпочинку і тво
рчості «ЦВІТ», двох їдалень на 100 посадкових місць, буфетів загальною площею 
40 м2, гуртожитку на 85 місць, медичного пункту, бази відпочинку.

Бібліотека коледжу розміщена в центральному корпусі, має в своєму складі 
п’ять приміщень, в тому числі три приміщення для книгосховища, читальна зала, 
зала для видачі літератури. Бібліотечні фонди становлять 34499 примірників підру
чників, значна частина яких технічного спрямування. Співвідношення посадкових 
місць у власних читальних залах до загальної чисельності студентів 3,6 %.

У коледжі щорічно здійснюється підписка на фахові періодичні видання.
У бібліотеці коледжу створено можливості для пошуку необхідних матеріа

лів в мережі Інтернет, крім того, студенти можуть скористатися електронними посі
бниками, розробленими викладачами коледжу.

Висновки: Експертна комісія зазначає, що матеріально-технічне забезпечен
ня ДВНЗ «НЕМК» повністю задовольняє навчальний процес підготовки фахівців
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ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність 
підприємства» та відповідає сучасним вимогам надання освітніх послуг і вимогам 
ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, згідно Постанови 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцен
зійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

6. Інформаційне забезпечення навчального процесу

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів 
ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» є бібліотека. Бібліотека коле
джу розміщена в центральному корпусі, має в своєму складі п’ять приміщень, в то
му числі три приміщення для книгосховища, читальна зала, зала для видачі літера
тури. Бібліотечні фонди становлять 34499 примірників підручників, значна частина 
яких технічного спрямування. Співвідношення посадкових місць у власних чита
льних залах до загальної чисельності студентів 3,6 %.

Фонд бібліотеки коледжу щорічно поповнюється новою навчальною та нау
ковою літературою. Передплачуються щорічно періодичні фахові видання за спеціа
льностями. Студенти у повному обсязі забезпечені довідковою літературою, періо
дичними виданнями. Створюється електронний каталог фонду бібліотеки.

Для забезпечення ефективності навчального процесу спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» створено електронний ресурс 
методичного забезпечення дисциплін та посилань на електронні видання для самос
тійної роботи студентів.

У коледжі щорічно здійснюється підписка на фахові періодичні видання.
У бібліотеці коледжу створено можливості для пошуку необхідних матеріа

лів в мережі Інтернет, крім того, студенти можуть скористатися електронними посі
бниками, розробленими викладачами коледжу.

У навчальному процесі використовуються наступні пакети прикладних про
грам: М8 \УіпсІо\У5 ХР Рго, М8 ОШсе 2007, М8 Уізиаі Вазіс 6.0, Вогіапсі БеІрБі 7, 1С- 
Предприятие, М8 Ргоїеззіопаї Ріиз 2007, АВВУУ Ріпе Кеабег 9.0 Ргоїеззіопаї, 
ЕсШіоп, АВВУУ Ь іп£уох 3 Багатомовний електронний словник, Ро"\уєг АгЬіуєг 2009, 
Парус, Аиїо САБ 14, Вогіапб С, М.Е.Оос, а також пакет антивірусних програм.

Таблиця 6.1.
Перелік фахових періодичних видань

Найменування фахового періодичного видання Роки надхо
дження

1. Все про бухгалтерський облік 2008-2018

2 Фінанси України 2008-2017

3. Фінанси України.
Режим доступу: Ьіїр://їи.тіпїїп.§оу.иа/?ра§е 16=17 2012-2018
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4. Проблеми економіки.
Режим доступу: ЬИр://\у\уш.ргоЬ1есоп.сот/таіп/ 2012 -2018

5. Технології та дизайн.
Режим доступу: Шр://е-]оита1.кпиї<іес1и.иа/

2012-2018

Висновки: Експертна комісія відзначає, що в ДВНЗ «НЕМК» наявне інфор
маційне забезпечення відповідає акредитаційним умовам для здійснення діяльності 
з надання освітніх послуг за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціа
ліст» за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства».

Перевірка якості освітньої та професійної підготовки студентів спеціальності 
проводилась за такими напрямами:

-  аналіз поточної та семестрової атестації студентів;
-  аналіз результатів захисту курсових робіт;
-  аналіз якості загальної (гуманітарної та соціально-економічної, матема

тичної та природничо-наукової, професійно-практичної) підготовки за підсумками 
виконання комплексних контрольних робіт.

Форми проведення контролю знань і вмінь студентів у коледжі відповідають 
вимогам навчального плану та іншим нормативним документам МОН України. Для 
підсумкового контролю знань студентів викладачі мають всі необхідні матеріали: 
контрольні питання, білети, критерії оцінювання знань.

Графік проведення комплексних робіт затверджений в установленому поряд
ку. Комплексні контрольні роботи були проведені під час перебування комісії. На 
контрольні роботи були винесені такі дисципліни:

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
1. Основи правознавства.
2. Іноземна мова за професійним спрямуванням.
3. Статистика.
Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки.
1. Безпека життєдіяльності.
2. Економіка підприємства.
3. Культурологія.
Дисципліни циклу практичної підготовки.
1. Інформаційна діяльність підприємства.
2. Планування та організація виробничої діяльності.
3. Нормативна база інформаційної діяльності.
Результати контролю знань за підсумками екзаменаційних сесій студентів 

спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» свідчать, що 
студентам надається достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок з 
дисциплін навчального плану. Показники успішності студентів спеціальності 
випускного курсу за результатами екзаменаційних сесій становлять:

7. Якість підготовки і використання випускників

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1. Дисципліни циклу загальної підготовки:
-  абсолютна успішність -  100%;
-  якість навчання -  54,3%.
гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 

абсолютна успішність -  93,8 %; 
якісний показник -  53,1 %.

математичної та природничо-наукової підготовки 
абсолютна успішність -  93,9 %; 
якісний показник -51,5%.

2. Дисципліни циклу практичної підготовки
абсолютна успішність -  100 %; 
якісний показник -  50%.

Експертна комісія в період роботи у коледжі провела вибірковий контроль 
знань студентів груп 1ІТ15, 1ІТ16, спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяль
ність підприємства» з дисциплін усіх циклів спеціальності.

Абсолютна успішність склала:
З циклу загальної підготовки:
-  з дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  93,5%, 

що на 0,3% відрізняється від самоаналізу, який був проведений раніше, в меншу 
сторону;

-  з дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки -93,3%, 
що на 0,6% відрізняється від самоаналізу, який був проведений раніше, в меншу 
сторону;

З циклу дисциплін професійної підготовки -100,0%, що аналогічно до ре
зультатів самоаналізу, який був проведений раніше .

Якісна успішність склала:
З циклу загальної підготовки:
-  з дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки -51,6%, 

що на 1,5% відрізняється від самоаналізу, який був проведений раніше, в меншу 
сторону;

-  з циклу дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки -  
50,0%, що на 1,5% відрізняється від самоаналізу, який був проведений раніше, в 
меншу сторону;

З циклу дисциплін професійної підготовки -50,0%, що аналогічно до резуль
татів самоаналізу, який був проведений раніше .

Результати виконання комплексних контрольних робіт за самоаналізом та 
контролю експертної комісії свідчать про те, що якість знань та успішність навчання 
студентів у коледжі відповідають встановленим вимогам і критеріям підготовки фа
хівців спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Практична підготовка студентів була оцінена комісією шляхом перевірки 
угод з практики та звітів з практики. Всі види практик студенти проходять на базі 
підприємств і організацій міста Нововолинська та Волинської області, а саме: ТОВ
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«Скай», ПУАТ «Нововолинський ливарний завод», комерційний банк «Мікрокре- 
дит», ПП «Роса», ТДВ «Нововолинський завод залізобетонних виробів». З підпри
ємствами та установами, які є базами практик, укладені відповідні угоди Аналіз ре
зультатів показав, що практична підготовка студентів знаходиться на належному 
рівні.

Курсове проектування у ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний ко
ледж» проводиться відповідно до діючих навчальних планів та програм. Теми кур
сових робіт актуальні, обов’язковою умовою є застосування практичних навичок, 
отриманих за період навчання у коледжі.

Результати захисту курсових робіт 2018-2019 навчальний рік показали, що 
абсолютні (якісні) показники є стабільними і складають:

1. «Планування та організація виробничої діяльності підприємства -  100%

2. «Інформаційні системи і технології на підприємстві» -  100% (100%).
Циклова комісія економічних дисциплін має повне методичне забезпечення 

для виконання курсових робіт. Експертною комісією було перевірено 20 % курсових 
робіт. Вибіркова перевірка підтверджує якість виконання та об’єктивність оціню
вання. Відгуки на курсові роботи об’єктивні, аргументовані, відмічені як позитивні, 
так і негативні сторони робіт.

Підсумковим етапом процесу підготовки спеціаліста з інформаційної діяль
ності є комплексний державний екзамен за фахом. Для належного проведення 
державної атестації (складання комплексного державного екзамену) розроблено все 
необхідне методичне забезпечення.

У коледжі функціонує структурний підрозділ щодо сприяння працевлашту
ванню студентів і випускників (наказ № 4 від 31.01.2011 р.), розроблене і затвер
джене Положення про структурний підрозділ щодо сприяння працевлаштування 
студентів і випускників.

За сприяння підрозділу працевлаштування постійно оновлюється та накопи
чується банк роботодавців, укладаються договори з підприємствами та організація
ми про проходження виробничих практик з можливістю подальшого працевлашту
вання випускників, проводяться регулярні екскурсії на сучасні підприємства держа
вної і приватної форм власності, організовуються зустрічі студентів з роботодавця
ми.

У коледжі налагоджені ділові стосунки з університетами (укладені відповідні 
угоди про співпрацю) щодо продовження навчання випускників для здобуття ОКР 
«Бакалавр» за скороченим терміном підготовки.

Близько 60% випускників щорічно поповнюють ряди студентів університе
тів, зокрема, Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пу- 
люя, Одеської національної академії харчових технологій, Хмельницького націона
льного університету, Тернопільського національного економічного університету, 
Луцького національного технічного університету та інших навчальних закладів як за 
денною, так і за заочною формами навчання.

( 100%).
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Висновки: Показники успішності та якості виконання ККР, а також захисту 
курсових і робіт відповідають критеріям та вимогам щодо якісної підготовки фахів
ців ОКР «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяль
ність підприємства». В результаті проведеної перевірки окремих курсових робіт, 
комісія зазначає: тематика робіт в повній мірі є актуальною; курсові роботи вико
нані у відповідності до встановлених вимог, містять всі необхідні складові.

8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення

При проведенні ліцензійної експертизи спеціальності у 2014 році експертна 
комісія дійшла висновку, що програма освітньої підготовки молодших спеціалістів 
спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» з ліцензованим 
обсягом 25 осіб за денною формою навчання, у ДВНЗ «Нововолинський електроме
ханічний коледж», кадрове, методичне та матеріально-технічне забезпечення в ці
лому відповідають встановленим вимогам до названого рівня навчальної підготовки 
і можуть забезпечити державну гарантію якості вищої освіти. Разом з тим експертна 
комісія висловила ряд зауважень і рекомендацій щодо покращення якості підготов
ки фахівців. На дані рекомендації і зауваження коледжем були розроблені і прийняті 
відповідні заходи, які приведені нижче.

з/п Зауваження експертної ко
місії

Проведені заходи

1 Розширити ліцензоване 
програмне забезпечення для 
комп'ютерних кабінетів

Придбано 50 персональних ПК виробництва 
НР з ОЕМ ліцензією на ОС ^ іп б о ^ з  7 Рго. 
Програмні пакети з пропієтарними ліцензіями 
замінені на безкоштовні або пробні версії.
В ряді кабінетів та лабораторій використову
ється ОС АгсЬ Ьіпих із відповідними пакетами 
ПЗ. Створено НКК на базі клієнт-серверної 
технології з використанням ОС Ьіпих на тер
мінальних станціях і ОС \Уїпсіо\уз Зегуег 2003 
з ОЕМ ліцензією.

2 Поповнити бібліотечний 
фонд більш сучасною фахо
вою літературою;

За міжакредитаційний період було збільшено 
на 36% кількість довідникової та навчальної 
літератури (електронні версії) з фахових дис
циплін.

3 Активізувати наукову дія
льність педагогічного пер
соналу коледжу шляхом пу
блікацій статей у фахових 
виданнях України.

За міжакредитаційний період педагогічними 
працівниками коледжу було опубліковано:
- Левчук Н.М. Розробка виховного заходу 
«Цікаві факти про Україну» / Н. М. Левчук - 
Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 
-2015  -№11-12
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- Левчук Н.М. Розробка заняття «Що таке 
економіка» / Н. М. Левчук - Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід. -  2016 - №2- Бо- 
ярчук О.П. «Самостійна підготовка студентів 
до занять з історії України. /

- О. П. Боярчук «Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід». -  2016 - №2- Боярчук О.П. 
«Російський слід в історії України» / О. П. Бо
ярчук //Методичний портал. Режим доступу: 
Ьйр // теЮ фогїаІ/сот/посІе/49991

- Соціальні мережі як засоби зв’язку та їх роль 
в житті студента (науковий керівник Боярчук 
О.П.) // Збірник матеріалів УІ науково- 
практичної конференції «Методологічні та 
методичні проблеми викладання соціально- 
економічних дисциплін у сучасному освітян
ському процесі». -  Луцький педагогічний ко
ледж, 2016 р.

- Василюк Р. Співачка прибузького краю. 
Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 
-2013  - №4;
- Василюк Р. Вірус лихослів’я...Я к його по
долати. Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід. -  2013 - №1

- Василюк Р. Духовний світ сучасної 
української молоді. Відкритий урок: розроб
ки, технології, досвід. -  2014 - №3

-Жила Л.А. Сценарій виховного заходу: «Хо
чу на небі зіркою стати»./ Л. А. Жила. Відкри
тий урок: розробки, технології, досвід -  2015.
- № 2 .

-Харчук Л.М. Використання методу проекту / 
Л.М. Харчук, О.Ю. Камінська Відкритий 
урок: розробки, технології, досвід. — 2018 — 
№4

-Рижук І.А. Використання інформаційних те-
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хнологій в процесі професійної підготовки 
фахівців з економіки підприємства. / І. А. Ри- 
жук. // Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід - 2015 - №4
-Рижук І.А. Використання інформаційних те
хнологій в процесі професійної підготовки 
фахівців з економіки підприємства. / 1. А. Ри
жук. // Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід - 2015 - №4

-2014 р. -  Ігнатюк О.С. Великий піст очищує 
тіло і душу / О. С. Ігнатюк. - Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід. -  2015 - №3 -

-Камінська О.Ю. Міграційні процеси в Украї
ні: причини та етапи розвитку у XX- початку 
XXI століття. -  Збірник наукових праць уче
них та аспірантів. -  Переяслав- 
Хмельницький. -  2013 -  Випуск 20/3.

- Камінська О.Ю. Конструктивна роль еконо
мічної культури у професійній самоорганіза
ції випускника коледжу. - Відкритий урок: 
розробки, технології, досвід. -  2014 - №3

- Камінська О.Ю., Л.М. Харчук. Міжнародні 
економічні санкції як засіб досягнення полі
тичних та економічних цілей. - Інформаційне 
суспільство: технологічні, економічні та тех
нічні аспекти становлення -  2017 р. -  вип 23.

- Камінська О.Ю. Методичні вказівки до ви
конання лабораторних робіт з дисципліни 
«Чинники успішного працевлаштування за 
фахом». Відкритий урок: розробки, техноло
гії, досвід. -  2018 -  №4

-Дзіковська Ю.М. Методика визначення тепло
- втрат будинку за результатами тепловізійного 
дослідження / Ю.М. Дзіковська, Н.Є. Гоц. Ви
мірювальна техніка та метрологія : мужві- 
домчий науково-технічний збірник / Націо-

с.70
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нальний університет «Львівська політехніка» ; 
відповідальний редактор Б. І. Стадник. -  Львів: 
Видавництво Національного університету 
«Львівська політехніка», 2015. -  Випуск 76. -  
С. 56-59.

-Дзіковська Ю.М. Неуеіоршепі; оГ іп-зійі 
саІіЬгаІіоп теїЬосГз а1§огШіт їог іЬегтаї 
іта§ег / Ю.М. Дзіковська, Н.Є. Гоц Вісник 
Національного університету «Львівська полі
техніка». Серія: Комп’ютерні науки та інфор
маційні технології: збірник наукових праць / 
Міністерство освіти і науки України, Націо
нальний університет «Львівська політехніка»; 
голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чух
рай. -  Львів : Видавництво Львівської політе
хніки, 2015. - №  826.- С .  354-358.

В міжакредитаційний період зауважень органів, що здійснюють контроль за 
дотриманням ліцензійних умов, а також скарг юридичних і фізичних осіб щодо осві
тньої діяльності ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» зі спеціально
сті, що акредитується, не було.

Висновок. Усі рекомендації комісії Міністерства освіти та науки України 
виконано у повному обсязі.

9 . Відповіді на Зауваження що були зроблені під час попередньої експертизи 
поданих до МОН акредитацій них матеріалів

Пункт 1. В акредитаційній справі відсутня інформація щодо забезпечен
ня Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромехані
чний коледж» мультимедійним обладнанням додаток 13 Постанова КМУ від ЗО 
грудня 2015 № 1187

Експертній комісії для перевірки було надано можливість перевірити наяв
ність мультимедійного обладнання, яке знаходиться в аудиторіях навчального за
кладу. їх перелік відображено в таблиці, яка додається до висновків комісії (дода
ток 7).

Пункт 2. В акредитаційній справі відсутня інформація про навчальні 
контенти , питання, задачі, завдання або кейси для поточного, підсумкового 
контролю відповідно до додатку 5 Ліцензійним умовам започаткування та про-

Голова експертної комісії   Грицюк П.М
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вадження освітньої діяльності закладів освіти Постанова КМУ від ЗО грудня 
2015 № 1187

Під час перевірки навчально-методичного забезпечення навчальних дисцип
лін спеціальності експертна комісія встановила, що для усіх дисциплін з навчально
го плану спеціальності наявні навчально-методичні комплекси які містять в тому 
числі питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань сту
дентів, що відображено в таблиці додаток 8.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Державним вищим навчаль
ним закладом «Нововолинський електромеханічний коледж», та перевірки на місці 
результатів діяльності та відповідності показників ліцензійним умовам та акредита
ційним вимогам, стану матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрово
го забезпечення спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» з 
ліцензійним обсягом 25 осіб денної форми навчання відповідно до вимог Постанови 
Кабінету Міністрів від 09.08.2001 року № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних за
кладах та вищих професійних училищах» та типових критеріїв щодо акредитації пі
дготовки фахівців експертна комісія Міністерства освіти і науки України дійшла 
висновку:

- подана на акредитаційну експертизу юридична документація є достовір
ною, повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти;

- результати аналізу наданих матеріалів організаційних та профорієнтацій
них заходів вказують на ефективність формування якісного складу студентів, відпо
відність їх підготовки потребам регіону у фахівцях даного профілю;

- зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяль
ність підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
відповідає державним стандартам вищої освіти;

- організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення та ін
формаційне забезпечення спеціальності відповідають акредитаційним вимогам;

- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших спеціаліс
тів спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства», повністю ві
дповідає акредитаційним вимогам;

- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає норма
тивним вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»;

- організаційні та методичні заходи забезпечують формування якісного кон
тингенту студентів, яке здійснюється за Умовами прийому, рекомендованими Міні
стерством освіти і науки України.

Разом з тим експертна комісія рекомендує керівництву Державного вищого 
навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» розглянути

10. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТІВ

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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пропозиції, що не впливають на загальний позитивний висновок, але сприятимуть 
удосконаленню освітньої діяльності підготовки фахівців.

- Збільшити кількість наукових та методичних публікацій викладачами ви
пускової комісії;

- Збільшити кількість фахових друкованих видань у бібліотеці.
- Продовжити роботу щодо автоматизації роботи бібліотеки, створення біб

ліотеки електронних підручників та посібників зі спеціальності 5.03050201 «Інфор
маційна діяльність підприємства»;

- Запровадити нові форми та методи профорієнтаційної роботи з метою за
безпечення прийому студентів відповідно до ліцензійного обсягу.

Висновок: На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН Украї
ни за результатами роботи у Державному вищому навчальному закладі «Ново- 
волинський електромеханічний коледж» зробила висновок про можливість ак
редитації спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» з 
ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання .

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики

22 червня 2018 року

З висновками експертної комісії ознайомлени
Директор коледжу

Національного університету водного господарст
та природокористування
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних ДИСІ 

лін Криворізького технічного коледжу Націонал
металургійної академії України

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Додаток 1
«ЗАТВЕРДЖ
Ди;

насієнко

«погоджено»
Голова екФфртної комісії МОН
 ^ \  Грицюк П.М.
20 червня 2(018 р

Графік
проведення комплексних контрольних робіт студентами денного відділе^ 

ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж» спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»

№ Дисципліна Група Дата Час Аудиторія Викладач Експерт
1 Основи правознавства 1-ІТ-16 20.06.18 II пара 53 Зуб Г.М. П.М.Грицюк
2 Іноземна мова за професійним 

спрямуванням
1-ІТ-15 20.06.18 II пара 47 Левчук Н.М. Н.І.Руденко

3 Статистика 1-ІТ-15 20.06.18 III пара 47 Камінська О.Ю. П.М.Грицюк
4 Безпека життєдіяльності 1-ІТ-16 21.06.18 II пара 53 Ігнатюк О.С. Н.І.Руденко
5 Планування та організація ви

робничої діяльності
1-ІТ-15 21.06.18 II пара 47 Ятчук В.С. П.М.Грицюк

6 Культурологія 1-ІТ-16 21.06.18 III пара 47 Ляшук В.І. П.М. Грицюк
7 Економіка підприємства 1-ІТ-16 22.06.18 II пара 53 Харчук Л.М. Н.І.Руденко
8 Інформаційна діяльність підп

риємства
1-ІТ-15 22.06.18 II пара 47 Рижук І.А. Н.І.Руденко

9 Нормативна база інформаційної 
діяльності

1-ІТ-15 22.06.18 III пара 47 Панасюк Т.М. Н.І. Руденко

Завідувач відділенням

Голова експертної комісії

О.Ю.Камінська

Грицюк П.М.
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Додаток 2
Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт студентами

5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж»

Дисципліна
Кур

с
Група

Кіль
кість 

студен
тів (осіб)

Виконували
ККР

Одержали оцінки при акредитаційній експертизі

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус


пі
ш

ні
ст

ь,
 %

Я
к

іс
ть

, %

Самоаналіз

ВІДМІННО добре задовільно незадовільно

А
бс

ол
ю

т
на 

ус
пі

ш


ні
ст

ь,
 %

Я
кі

сн
а 

ус
пі

ш


ні
ст

ь,
 %

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19

1.Дисципліни загальної підготовки
1.1 Дисципліни циклу гуманітарної підготовки %

1 Правознавство II 1-ІТ-
16 14 12 85,7 1 8,3 5 41,7 5 41,7 1 8,3 91,7 50,0 92,3 53,8

2
Іноземна мова за 

професійним 
спрямуванням

III 1-ІТ-
15 6 6 100,0 3 50,0 0 0,0 3 50,0 0 0,0 100,0 50,0 100,0 50,0

3 Культурологія II 1-ІТ-
16 14 13 92,9 2 15,4 5 38,5 5 38,5 1 7,6 92,3 53,8 92,3 53,8

Усього за циклом 34 31 91,0 6 19,4 10 32,3 13 41,9 2 6,4 93,5 51,6 93,8 53,1
1.2 Дисципліни природничо-наукового та загальноекономічного циклу

1 Безпека життєдія
льності II 1-ІТ-

16 14 12 85,7 1 8,3 5 41,7 5 41,7 1 8,3 91,7 50,0 92,9 50,0

2 Економіка підпри
ємства II 1-ГГ-

16 14 12 85,7 2 16,7 4 33,3 5 41,7 1 8,3 91,7 50,0 92,3 53,8

3 Статистика III 1-ІТ-
15 6 6 100,0 1 16,7 2 33,3 3 50,0 0 0,0 100,0 50,0 100,0 50,0

Усього за циклом 34 ЗО 88,2 4 13,3 11 36,7 13 43,3 2 6,7 93,3 50,0 93,9 51,5

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
2. Дисципліни п рофесійної підготовки (циклу професійної та практичної підготовки)

1
Планування та 

організація вироб
ничої діяльності

III 1-ІТ-
15 6 6 100,0 2 33,3 1 16,7 3 50,0 0 0,0 100,0 50,0 100,0 50,0

2
Інформаційна дія
льність підприємс

тва
III 1-ІТ-

15 6 6 100,0 1 16,7 2 33,3 3 50,0 0 0,0 100,0 50,0 100,0 50,0

3

Нормативна база 
інформаційної 

діяльності підпри
ємства

III 1-ІТ-
16 6 6 100,0 2 33,3 1 16,7 3 50,0 0 0,0 100,0 50,0 100,0 50,0

Усього за циклом 18 18 100,0 5 27,8 4 22,2 9 50,0 0 0,0 100,0 50,0 100,0 50,0

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики Національного 
університету водного господарства та природокористування 
Експерт:
к.е.н., голова циклової комісії економічних дисциплін Криворізького тех
нічного коледжу Національної металургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

.М. Грицюк 

Н.І.Руденко

.В.Танасієнко

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу Ліце
нзійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з спеціальності

5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» у Державному вищому на
вчальному закладі «Нововолинський електромеханічний коледж»

Додаток З

Назва показника (нормативу)

Значення показ
ника (нормати
ву) (для освіт

ньо-
кваліфікаційного 

рівня - молод
ший спеціаліст)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення по
казника 

від нормати
вного

1 2 3 4
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Авто
номної Республіки Крим, обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними адмініст
раціями.

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання /заочна форма навчання) 25/- 25/- -/-

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з нау
ковими ступенями та вченими званнями, які забез
печують викладання лекційних годин соціально- 
гуманітарного 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 нау
ковими ступенями та вченими званнями, які забез
печують викладання лекційних годин фундамента
льного циклу дисциплін навчального плану спеціа
льності (% від кількості годин) (за винятком війсь
кових навчальних дисциплін)

- - -

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів(при розрахунку част
ки докторів наук або професорів дозволяється при
рівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 
мають стаж безперервної науково-педагогічної ро
боти в даному навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами) підручни
ків, навчаль- них посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України або моног
рафій , до одного доктора наук або професора)

- -

Голова експертної комісії О / Грицюк П.М.
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1 2 3 4
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з нау
ковими ступенями та вченими званнями, які забез
печують викладання лекційних годин фахових дис
циплін навчального плану спеціальності (% від кі
лькості годин)

- - -

у тому числі які працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку част
ки докторів наук, професорів дозволяється прирів
нювати двох кандидатів наук, доцентів які мають 
стаж безперервної роботи в даному навчальному 
закладі не менше 10 років, а також є авторами (спів
авторами) підручників або навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спор
ту України або монографій, до одного доктора наук 
або професора)

- - -

2.4. Частка педагогічних працівників вищої катего
рії, які викладають лекційні години дисциплін на
вчального плану спеціальності та працюють у дано
му навчальному закладі|за основним місцем роботи 
(% від кількості годин для кожного циклу дисциплін 
навчального плану):
- дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки
- дисциплін природничо-наукової та загально

економічної підготовки
- дисципліни циклу професійної підготовки

25

25

25

70,76

100

57,71

+45,76

+75

+32,71

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фунда
ментальної підготовки + + -

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

- - -

доктор наук або професор - - -

кандидат наук, доцент - - -

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обла
днанням, устаткуванням, необхідним для виконання 
навчальних програм (у % від потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби) 70 70 -

3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 
студентів (крім спеціальностей, які належать до га
лузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоро
в'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності 
"Дизайн")

6 12,1 +6,1

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1 2 3 4
3.4. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 
студентів (для спеціальностей, які належать до галу
зей 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 майданчи
ку

+ + -

3.8. Наявність медичного пункту + + -
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характерис
тики фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми під
готовки фахівця (у тому числі варіативної компоне
нти)

+ + -

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ + -

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення 
для кожної навчальної дисципліни навчального пла
ну (% від потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін 100 100 -

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, за
вдань для лабораторних робіт (% від потреби) 100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для пе
ревірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки (% від пот
реби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик 
(% від потреби) 100 100 -

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконан
ня дипломних робіт (проектів), державних екзаме
нів

+ + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у тому числі з використанням інформа
ційних технологій), (% від потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ + -

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

100 100 -

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

3 3,6 +0,6

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими пері
одичними виданнями 2 2 -

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

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства 
та природокористування
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних дисцип
лін Криворізького технічного коледжу Національної 
металургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

П.М. Грицюк

Н.І.Руденко

О.В.Танасієнко

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Таблиця відповідності 
дотримання Державних вимог до акредитації підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03050201 
«Інформаційна діяльність підприємства» у Державному вищому навчальному 
закладі «Нововолинський електромеханічний коледж» _________ __________

Додаток 4

Назва показника (нормативу)
9

Значення по
казника (но

рмативу) (для 
освітньо- 

кваліфікацій
ного рівня - 
молодший 
спеціаліст)

Фактичне
значення

показника

Відхилен
ня факти
чного зна
чення по
казника 

від норма- 
тив-ного

1 2 3 4
Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості ви
щої освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми конт
ролю,%

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 пра
цюють у навчальному закладі за основним місцем 
роботи, які займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими дослідження
ми, підготовкою підручників та навчальних посібни
ків, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціаль
но-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 93,8 +3,8
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), % 50 53,1 +3,1

2.2. Рівень знань студентів з математичної та природ
ничо-наукової підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 93,9 +3,9
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), % 50 51,5 +1,5

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1 2 3 4
2.3. Рівень знань студентів з професійної та практич
ної підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100,0 +10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 
«5» і «4»), % 50 50,0 -

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу нау
кових підрозділів - - -

3.2. Участь студентів у науковій діяльності (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях; участь в науко
вих конференціях, конкурсах, виставках, профільних 
олімпіадах тощо)

- - -

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства 
та природокористування 
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних дисцигї^ 
лін Криворізького технічного коледжу Національної' 
металургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

П.М. Грицюк

Н.І.Руденко

І.Танасієнко

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Додаток 5

Технологічні вимоги 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти

Показники

»

Вимоги до 
значення по

казника 
(нормативу) 

за рівнем ви
щої освіти

Фактичне 
значення по

казника

Відхилення

1.Забезпечення приміщеннями для 
проведення навчальних занять та ко
нтрольних заходів (кв.метрів на одну 
особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з ура
хуванням навчання за змінами)

2,4 10,7 +8,3

2.Забезпечення мультимедійним об
ладнанням для одночасного викорис
тання в навчальних аудиторіях ( мі
німальний відсоток кількості аудито
рій)

10 17,8 +7,8

3 .Наявність соціально-побутової ін
фраструктури :
1) бібліотеки в тому числі читально
го залу

+ + +

2) пункту харчування + + +
3) актового чи концертного залу + + +
4) спортивного залу + + +
5) стадіону та/або спортивних майда
нчиків

+ + +

6) медичного пункту + + +
4. Забезпечення здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний ві
дсоток потреби)

70 70

5. Забезпечення комп’ютерними ро
бочими місцями, лабораторіями, по
лігонами, обладнанням, устаткуван
ням, необхідними для виконання на
вчальних планів

+ + +

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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Технологічні вимоги 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності

у сфері вищої освіти

Показники Вимоги до зна
чення показника 

(нормативу) 
за рівнем вищої 

освіти

Фактичне зна
чення показ

ника

Відхилення

1. Наявність опису освітньої про
грами

+ +

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + “

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни на
вчального плану

+ +

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчально
го плану

+ +

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм прак
тик

+ +

6. Забезпеченість студентів навча
льними матеріалами з кожної на
вчальної дисципліни навчального 
плану

+ +

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобува- 
чів

+ +

Голова експертної комісії Грицюк П.М.



37

Технологічні вимоги 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Показники Вимоги до 
значення 

показника 
(нормативу) 

за рівнем 
вищої осві

ти

Результати
самоаналізу

Результати
експертизи

Відхилен-ня

Започаткування, провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними 
та закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному ви
гляді

не менш 
як два най
менування

2 2 -

2. Наявність доступу до баз даних періоди
чних 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 інфор
мація про його діяльність (структура, ліцен
зії та сертифікати про акредитацію, освіт- 
ня/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 числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

ЗО 70 70 +40

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства 
та природокористування 
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних дисцип
лін Криворізького технічного коледжу Національної 
металургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

Голова експертної комісії

П.М. Грицюк

І.Руденко

.Танасієнко

ицюк П.М.
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КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Додаток 6

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(нормати

ву)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення фа
ктичного зна

чення показника 
від нормативно

го
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи ка
федри, відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти

+ +

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи (проектної 
групи) з науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною спеціальніс
тю

три особи, 3 
них одна 
особа, що 

має науковий 
ступінь або 

вчене звання

три особи, 
одна з них 
має науко

вий сту
пень

3. Наявність у керівника проектної групи (га
ранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ Вища ка
тегорія, 

викладач- 
методист

2) наукового ступеня та вченого звання за від
повідною 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)

+ +

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) працівни
ками відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи (мінімальний відсоток визначе
ної 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)

25 74,46 +49,46

2) які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора
3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання

Голова експертної комісії Грицюк П.М.



5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, 
що забезпечують формування професійних ком- 
петентностей, науково-педагогічними (наукови
ми) працівниками, які є визнаними професіона
лами з досвідом роботи за фахом (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом кількос
ті годин):

-

1) дослідницької, управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом 10 10,1 +0,1

6. Проведення лекцій, практичних, семінарсь
ких та лабораторних занять, здійснення науко
вого керівництва курсовими, дипломними робо
тами (проектами), дисертаційними дослідження
ми науково-педагогічними (науковими) праців
никами, рівень наукової та професійної актив
ності кожного з яких засвідчується виконанням 
за останні п’ять років не менше трьох умов, за
значених у пункті 5 приміток

підпункти 
1— 19 пункту 
5 приміток

підпункти 
1— 19 пун

кту 
5 приміток

-

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець від
повідної або спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вче
ним званням
2) з науковим ступенем та вченим званням
3) з науковим ступенем або вченим званням + Вища ка

тегорія, 
викладач 
методист

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх на роботу

+ +

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства та 
природокористування 
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних ДИСЦИПЛІН  

Криворізького технічного коледжу Національної ме
талургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

Голова експертної комісії

П.М. Грицюк

Н.І.Руденко

.Танасієнко

Грицюк П.М.
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Додаток 7

Забезпечення мультимедійним обладнанням 
ДВНЗ «Нововолинський електромеханічний коледж

Назва мультимедійного 
обладнання

Кількість
одиниць

Відсоток до кількості ау
диторій, %

Мультимедійний 5 7
проектор

Демонстраційний 4 5
монітор
Ноутбук 3 4,1

Акустична система 1 1,3
Камера для демонстрацій 1 1,3

Всього 14 18,7

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства та 
природокористування 
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних дисциплЦ 
Криворізького технічного коледжу Національної ме 
талургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

П.М. Грицюк

.І.Руденко

анасієнко

Голова експертної комісії /  Грицюк П.М.
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Додаток 8

Відомості про наявність складових навчального контенту дисциплін спеціальності 
 _________ 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»_______________

Найменування навчальної 
дисципліни згідно з навчаль

ним планом

Інформація про зміст контенту ( " + " , або немає потреби)

Конспект
лекцій

Питання до 
заліку, екза

мену, екзаме
наційні біле

ти

Задачи для 
розв’язку, 

завдання для 
виконання

Міні-кейси і 
ситуації для 
обговорення

Тести для 
модульного 
контролю

Тести для 
підсумково
го контролю

Завдання для 
самостійної 
роботи на 
заняттях

Слайди за 
темами, 
відео-

ф  ІЛЬМИ,

плакати,
схеми

Завдання 
для після- 

атестаційно- 
го моніто

рингу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основи філософських знань + + немає пот
реби + + + + + +

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) + + немає пот

реби + + + + + +

Правознавство + + немає пот
реби + + + + + +

Історія України + + немає пот
реби + + + + + +

Соціологія + + немає пот
реби + + + + + +

Українська мова (за професій
ним спрямуванням) + + + + + + + + +

Культурологія + + немає пот
реби + + + + + +

Політична економія + + + + + + + + +
Вища математика + + + + + + + + +
Інформатика і комп’ютерна 
техніка + + + + + + + + +

Економіка підприємства + + + + + + + + +

Фінанси підприємств + + + + + + + + немає пот
реби*

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Бухгалтерський облік + + + + + + + + +
Статистика + + + + + + + + +
Екологія + + немає пот

реби + + + + + +

Безпека життєдіяльності + + + + + + + + +
1.2 Цикл п юфесііїної підготовки

Інформаційна діяльність підп
риємства + + + + + + + + +

Планування та організація ви
робничої діяльності підприємс
тва

+ + + + + + + + +

Інформаційні системи і техно
логії на підприємстві + + + + + + + + немає пот

реби*
Нормативна база інформаційної 
діяльності підприємства + + немає пот

реби + + + + + +

Захист інформації на підприєм
стві + + + + + + + + немає пот

реби*
Офісні системи і електронний 
документообіг + + + + + + + + немає пот

реби*
Інтернет-технології в інформа
ційній діяльності + + + + + + + + немає пот

реби*
Основи алгоритмізації та про
грамування + + + + + + + + немає пот

реби*

Електронна комерція + + + + + + + + немає пот
реби*

Основи охорони праці + + + + + + + + +
2. Варіативна частина

2.1 Цикл загальної підготовки
Психологія та етика ділових 
відносин + немає пот

реби
немає пот

реби + + + немає пот
реби + немає пот

реби

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Економічний аналіз + + + + + + + + немає пот
реби*

2.2. Цикл п юфесійної підготовки

Вступ до спеціальності немає
потреби

немає пот
реби

немає пот
реби + немає пот

реби
немає пот

реби
немає пот

реби
немає

потреби
немає пот

реби
Маркетинг + + + + + + + + +
Менеджмент + + + + + + + + +
Зовнішньоекономічна діяль
ність підприємства + + + + + + + + +

Управління витратами і ціноут
ворення + + + + + + + + немає пот

реби*
Чинники успішного працевла
штування за фахом + + + + + + » + + немає пот

реби

Для дисциплін, які вивчаються в останньому семестрі, післяатестаційний моніторинг знань та вмінь не передбачається.

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства та 
природокористування 
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних дисциплін 
Криворізького технічного коледжу Національної мета
лургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

Голова експертної комісії

П.М. Грицюк

уденко

анасієнко

Грицюк П.М.
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Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 
 ________________5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» _____________________________

Додаток 9

Найменування навчальної дис
ципліни

Прізвище, ім’я, по батькові 
викладача Найменування посади

Найменування закладу, який закін
чив викладач, рік закінчення, спеці

альність, кваліфікація згідно з 
документом про вищу освіту

Категорія, педагогічне 
звання (в разі наявнос
ті —  науковий ступінь, 

вчене звання)

Відомості про підвищення кваліфікації викла
дача (найменування закладу, вид документа, 

тема, дата видачі)

1 2 3 4 5 6

1.

Основи філософських 
знань Сидорук Ганна 

Миколаївна Викладач

Луцький державний педагогічний 
інститут ім. Лесі Українки, 1975. 

Історія.
Вчитель історії і суспільствоз

навства

Вища категорія.
В икладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Філософія (філософія, релігія, логіка, етика і 

естетика).
Свідоцтво № 1441.
28 лютого 2014 р.

Тема: «Сучасні методи та технології ви
кладання навчальних дисциплін».

2.
Правознавство Зуб

Галина Михайлівна

Голова циклової ко
місії суспільних дис

циплін.

Викладач

Волинський державний уні
верситет ім. Лесі Українки, 

2003. 
Правознавство. 

Юрист

Вища категорія. 
Викладач-методист

Хмельницький національний університет 
Правознавство. Географія. 

Свідоцтво № Х М 02071254/032-16.
18 травня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

3.

Іноземна мова (за профе
сійним спрямуванням) Левчук

Наталія
Мирославівна

Викладач

Волинський державний універси
тет ім. Лесі Українки, 1996. 

Іноземні мови.
Вчитель англійської і німецької 

мов

Вища категорія. 
Викладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Іноземна мова (англійська)

(за професійним спрямуванням). 
Свідоцтво № 1436.
28 лютого 2014 р.

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1 2 3 4 5 6

4.
Історія України

Боярчук Ольга Петрівна Викладач

Волинський державний універ
ситет імені Лесі Українки, 

2000. Історія. Історик, викла
дач історії

Вища категорія

Хмельницький національний університет. 
Історія України Соціологія. 

Свідоцтво № Х М 02071234/026-16.
18 травня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

5.
Культурологія

Ляшук 
Володимир Іванович

Викладач

Волинський державний універ
ситет ім. Лесі Українки, 1999. 

Історія. Історик, викладач 
історії

І категорія

Хмельницький національний університет. 
Культурологія.

Свідоцтво № Х М 02071234/042-16.
17 грудня 2016 р 

Тема: «Сучасні методи та технології викла
дання навчальних дисциплін».

6.

Українська мова 
(за професійним спряму

ванням) Василюк 
Руслана Анатоліївна Викладач

Львівський державний універси
тет ім. І.Франка, 1995. 

Українська мова і література. 
Філолог. Викладач української 

мови і літератури

Вища категорія.
В икладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Українська мова за професійним спрямуван

ня.
2відоцтво № ХМ 0207123418- 004.

15 лютого 2018 р.
Тема: «Сучасні методи та технології викла

дання навчальних дисциплін».

7.
Фізичне виховання

Горпиніч Олександр 
Григорович

Голова циклової 
комісії фізичної 

підготовки та захисту 
Вітчизни.

Викладач

Волинський державний 
університет імені Лесі Українки, 

1998. Фізичне виховання. 
Викладач фізичного виховання і 
методист оздоровчої спортивно- 

масової роботи.

Вища категорія. 
Старший викладач

Хмельницький національний університет. 
Фізичне виховання.

Свідоцтво № ХМ 02071234/031-16  
18 травня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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8.

Психологія та етика діло
вих відносин

Жук Тетяна Василівна
Психолог.

Викладач

Луцький державний педагогіч
ний інститут ім. Лесі Українки, 

1988. Педагогіка і методика 
початкового навчання. Вчитель 

початкових класів середньої 
школи.

Спеціальне відділення МІПК при 
Київському університеті ім.

Т.Шевченка, 1992. Психологія. 
Практична психологія в сфері 
народної освіти. Практичний 

психолог

Психолог-методист. 
Викладач вищої 

категорії

Хмельницький національний університет. 
Психологія та етика ділових відносин. 

Свідоцтво № Х М 02071234/040-16 
17 грудня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології викла
дання навчальних дисциплін».

9.
Соціологія

Сохацька Світлана 
Юріївна Викладач

Волинський державний 
університет імені Лесі Українки, 

2007. Соціологія. Соціолог.
Спеціаліст

Планове підвищення кваліфікації у жовтні 
2018 року

10.
Політична економія

Жила Лариса 
Афанасіївна

Заступник директора з 
виховної роботи

Викладач

Луцький державний педагогіч
ний інститут ім. Лесі Українки, 
1993. Історія. Вчитель історії і 
курсу "Людина і суспільство"

Хмельницький національний 
університет, 2012. Економіка 

підприємства. Спеціаліст з 
економіки підприємства

Вища категорія. 
Викладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Політична економія.

Свідоцтво № ХМ  02071234/039-16  
17 грудня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології викла
дання навчальних дисциплін».

11. Вища математика Попова 
Лідія Миколаївна Викладач

Луцький державний педагогіч
ний інститут ім. Лесі Українки, 

1972. Фізика і математика. 
Вчитель фізики і математики 

середньої школи

Вища категорія.
В икладач-м етодист

Хмельницький національний університет. 
Математика. Вища математика. 

Свідоцтво № М 02071234/028-16  
15 квітня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології ви
кладання навчальних дисциплін».

Голова експертної комісії О Грицюк П.М.
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12.

Інформатика і комп’ютерна 
техніка

Ільїн
Олександр

Олександрович

Заступник 
директора з 
навчальної 

роботи

Викладач

Рівненський державний 
гуманітарний університет 

1999.
Вчитель фізики та основ 

інформатики

Вища категорія. 
Викладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Обчислювальні системи та програмне 

забезпечення. Основи алгоритмізації та 
програмування Основи інформатики. 

Свідоцтво № 1601 
23 січня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

13.

Економіка підприємства

Харчук Людмила 
Миколаївна

Викладач

Луцький індустріальний інсти
тут, 1998.

Економіка підприємства. Еко
номіст

Вища категорія

Хмельницький національний університет. 
Економіка підприємства. Фінанси. 

Свідоцтво №ХМ0207123418 - 019.
15 лютого 2018 р.

Тема: «Сучасні методи та технології ви
кладання навчальних дисциплін».

%

Хмельницький національний університет. 
Економічна статистика. 

Свідоцтво № 1442 
28 лютого 2014 р.

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

Фінанси підприємств

Статистика

14.

Бухгалтерський облік

Рижук
Ірина

Анатоліївна

Заступник голо
ви циклової ко

місії

Викладач

Тернопільська академія народ
ного господарства, 2001. Еко
номіка підприємства. Еконо

міст
Вища категорія

Хмельницький національний університет. 
Інформаційна діяльність підприємства. 

Свідоцтво № ХМ 02071234/048-16  
17 грудня 2016 р..

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

Хмельницький національний університет. 
Бухгалтерський і фінансовий облік. 

Управління витратами і ціноутворення. 
Свідоцтво № Х М 0207123418-014 

15 лютого 2018 р.
Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

Інформаційна діяльність 
підприємства

Управління витратами і 
ціноутворення

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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15.

Економічний аналіз

Камінська Олена 
Юріївна

Завідувач денним 
відділенням за 
спеціальністю

Викладач

Луцький державний технічний 
університет 2002. 

Економіка підприємства. Еко- 
номіст-менеджер

Вища категорія. 
Викладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Економічний аналіз.

Свідоцтво № Х М 02071234/041-16 
17 грудня 2016 р.

Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

Стажування у Нововолинському міському 
центрі зайнятості 

Сертифікат. 21 січня 2014 р

Чинники успішного праце
влаштування за фахом

16.

Екологія

Ігнатюк 
Олена Степанівна Викладач

Львівський ордена Леніна полі- 
технік-ний інститут ім. Ленінсь
кого комсомолу, 1988. Техноло
гія машинобудування, металорі

зальні верстати і інструменти.
Інженер-механік

Вища категорія

Хмельницький національний університет. 
Безпека життєдіяльності. Охорона праці. 

Основи екології. Свідоцтво 
№ Х М 02071234/029-16.

15 квітня 2016 р.
Тема: «Сучасні методи та технології 
викладання навчальних дисциплін».

Безпека життєдіяльності

Основи охорони праці

17.

Нормативна база інформа
ційної діяльності підприєм

ства
Пащук 

Тетяна Миколаївна

Методист заоч
ного відділення

Викладач

Волинський державний універ
ситет ім. Лесі Українки, 2003. 

Правознавство.
Юрист

І категорія

Хмельницький національний університет. 
Нормативна база інформаційної діяльності 

підприємства.
Свідоцтво № ХМ 02071234/014-16  

17 грудня 2016 р.
Тема: «Сучасні методи та технології ви

кладання навчальних дисциплін».

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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18.

Планування 
та організація виробничої 
діяльності підприємства

Ятчук Валентина 
Сигизмундівна Викладач

Хмельницький технологічний 
інститут побутового обслугову

вання, 1978.
Технологія машинобудування, 

металорізальні верстати і інстру
менти. Інженер-механік 

Луцький державний технічний 
університет 1999. Економіка 

підприємства. 
Економіст-менеджер

Вища категорія. 
Викладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Планування виробничої діяльності підп

риємства.
Свідоцтво №ХМ0207123418 - 020.

15 лютого 2018 р.
Тема: «Сучасні методи та технології викла

дання Навчальних дисциплін».

19.

Захист інформації на під
приємстві

Основи алгоритмізації та 
програмування

Куницька Ніна 
Василівна

Викладач

Луцький державний технічний 
університет 2009. Професійне 
навчання. Комп’ютерні техно
логії в управлінні та навчанні.

Інженер-педагог

Спеціаліст

Хмельницький національний університет. 
Основи алгоритмізації та програмування 

Захист інформації.
Свідоцтво № Х М 0207123418-021.

15 лютого 2018 р.
Тема: «Сучасні методи та технології викла

дання навчальних дисциплін».

20..
Маркетинг Гебура 

Ольга Миколаївна

Голова циклової 
комісії еконо

мічних дисциплін.

Викладач

Львівський політехнічний інсти
тут, 1978. Напівпровідникове і 
електровакуумне машинобуду

вання. 
Інженер-механік. 

Луцький державний технічний 
університет, 1999. Економіка 

підприємства. 
Економіст-менеджер

Вища категорія. 
Викладач-методист

Хмельницький національний університет. 
Маркетинг.

Свідоцтво 
Ж ХМ 0207123418 - 005.

15 лютого 2018 р.
Тема: «Сучасні методи та технології ви

кладання навчальних дисциплін».

21.

Електронна комерція 

Вступ до спеціальності 

Менеджмент

Зовнішньо-економічна 
діяльність підприємства

Регешук Аліна 
Михайлівна

Викладач

Тернопільська академія народ
ного господарства, 2003. Мене
джмент. Бакалавр з менеджме

нту ЗЕД. 
Тернопільська академія народ
ного господарства, 2004. Мене
джмент організацій. Магістр з 

менеджменту організацій

І категорія

Хмельницький національний університет. 
Електронна комерція. Основи менеджменту. 
Вступ до спеціальності. Зовнішньоекономіч

на діяльність підприємства 
Свідоцтво № ХМ 02071234/047-16  

17 грудня 2016 р.
Тема: «Сучасні методи та технології викла

дання навчальних дисциплін».

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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 1____________
Інформаційні системи і 

технології на 
підприємстві

Офісні системи і 
електронний документообіг

Інтернет-технології в 
інформаційні діяльності

Дзіковська Юлія 
Миколаївна

Старший викладач 
кафедри фінансів 
Новово-линського 

навчально-наукового 
інституту економіки 

та менед-жменту 
ТНЕУ

Національний університет 
«Львівська політехніка», 2017. 

Стандартизація, сертифікація та 
метрологічне забезпечення. 
Кандидат технічних наук. 

Національний університет «Львів 
ська політехніка», 2013. Якість, 
стандартизація та сертифікація. 

Магістр з управління якістю. 
Хмельницький національний 

університет, 2013. Економічна 
кібернетика. Магістр з економіч

ної кібернетики. 
Хмельницький національний 

університет, 2012. Економічна 
кібернетика. Бакалавр з економі
чної кіберетики, викладач еконо

міки.

Кандидат технічних 
наук

Вища категорія

Захист кандидатської у 2017 році

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 
Національного університету водного господарства та 
природокористування 
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних дисципліі 
Криворізького технічного коледжу Національної мета
лургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

Голова експертної комісії

П.М. Грицюк

І.Руденко

насієнко

Грицюк П.М.



Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують 
спеціальність 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»

Додаток 9

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх 
площа Найменування навчальної дисципліни Найменування обладнання, устаткування, їх  кількість

1 2 3
Лабораторія інформатики, комп’ютерної техніки та 
програмування, №1, 79м2

Інформатика і комп’ютерна техніка 
Основи алгоритмізації та програмування

Комп’ютерний клас (Н Р ОС 5750 Зетргоп 
3600+/1Г6 /80 НЕЮ -12 шт. -Ікомпл. Стенди 
настінні -  6шт Мультимедійний проектор -  1 
шт
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Історії України, № 6, 37,8м2 Історія України Стенди настінні -  12 шт, плакати, схеми, кар
ти -  75 шт. 0 \ Л )  -  ТУ -  1 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Іноземної мови і іноземної мови за професійним 
спрямуванням, №42, 38,8м2, №41, 38 м2

Іноземна мова (за професійним спряму
ванням)

Стенди -  9 шт, плакати -  22 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Української мови (за професійним спрямуванням), 
№4, 33м2

Українська мова (за професійним спряму
ванням

Стенди настінні -  8 шт, плакати -  10 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Української мови, літератури та культурології, 
№46, 41,2м2

Культурологія Стенди настінні -  8 шт, плакати -  12 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Суспільних дисциплін, №11, 35,6м2 Основи філософських знань 
Соціологія

Стенди настінні -  8 шт, плакати, схеми -  
30 шт. Мультимедійний проектор -  1 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Правознавства та географії, №43, 39,3 м2 Правознавство
Нормативна база інформаційної діяльності 
підприємства

Стенди настінні -  6 шт, плакати -  4 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Математики, №37 63,5 м2 Вища математика Стенди настінні -  6 шт, плакати -  12 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Кабінет біології та екології, №45, 42,3м2 Екологія Стенди настінні -  6шт, плакати -  16 шт, мікро
скоп -  4 шт, персональний комп’ютер -  1шт. 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Голова експертної комісії Грицюк П.М.
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1 2 3
Безпеки життєдіяльності, екології, №49, 38,3 м2 Основи охорони праці 

Безпека життєдіяльності
Стенди -  6 шт, плакати -  10 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Планування та організації виробничої діяльності під
приємств, економічного аналізу, №50, 48,3 м2

Планування та організація виробничої дія
льності підприємства 
Економічний аналіз

Стенди -  6 шт , плакати -  10 шт, альбоми схем 
-  8 шт, мультимедійний проектор -  1 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Лабораторія комп’ютерної техніки та програмування, 
№20, 79 м2

Захист інформації на підприємстві 
Інформаційні системи і технології на підп
риємстві
Офісні системи і електронний документо
обіг

Комп’ютерний клас НР ОС 5750 Бетргоп 
3600+/ 1Гб /80 НВВ 12 шт.
Стенди настінні -  8 шт
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Економіки підприємства, статистики, управління ви
тратами, №35, 52,1 м2

Економіка підприємства 
Статистика
Управління витратами і ціноутворення

Стенди - 5 шт, плакати
Обладнання кабінету згідно типового переліку

%
Бухгалтерського і фінансового обліку та аудиту, 
№44, 54 м2

Бухгалтерський облік 
Інформаційна діяльність підприємства

Стенди -  6 шт, плакати -  10 шт, альбоми звіт
ності підприємств.
Мультимедійний проектор - 1
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Фінансів підприємств, зовнішньоекономічної діяльно
сті,. №48, 58,8 м2

Фінанси підприємств
Зовнішньоекономічна діяльність підпри
ємства

Стенди -  6 шт
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Лабораторія комп’ютерної техніки, №21, 84,3 м2 Інтернет-технології в інформаційній діяль
ності
Електронна комерція 
Навчальна практика

Стенди -  8 шт
Комп’ютерний клас НР ОС 7800 Іпіеі- 
СОКЕ20ЕЮ 8500 4Гб /250 НБО 24 шт. 
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Маркетингу та менеджменту, №51, 49,3 м2 Маркетинг
Менеджмент

Стенди -  8 шт, альбоми схем -  8 шт 
Обладнання кабінету згідно типового переліку 
Мультимедійний проектор -  1 шт

Економіки підприємства і податкової системи, 
№52, 53,5 м2

Вступ до спеціальності 
Політична економія

Стенди -  8 шт
Обладнання кабінету згідно типового переліку 
Персональний комп’ютер -  1 шт

Голова експертної комісії Грицюк П.М.



1 2 3
Економіки та нормування праці, №47 38,8 м2 Психологія та етика ділових відносин 

Чинники успішного працевлаштування за 
фахом

Стенди - 5 плакати
Персональний комп'ютер -  1 шт
Обладнання кабінету згідно типового переліку

Фізичного виховання, 168,2+669,6 (оренда)м- Фізичне виховання Спортивний інвентар

Голова експертної комісії:
д.е.н., професор, зав. кафедри економічної кібернетики 

Національного університету водного господарства та 
природокористування 
Експерт:
к.е.н.,голова циклової комісії економічних дисциплін 
Криворізького технічного коледжу Національної мета
лургійної академії України

З висновками експертної комісії ознайомлений:
Директор коледжу

П.М. Грицюк

Н.І.Руденко

Танасієнко

Голова експертної комісії


