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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність щодо підготовки фахівців
з вищою освітою за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, галузі знань 07 Управління та адміністрування,
освітньо-кваліфікаційного рівня Молодший спеціаліст
в ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
З метою проведення первинної акредитаційної експертизи у Державному
професійно-технічному освітньому закладі «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище» з підготовки молодших спеціалістів за освітньопрофесійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, відповідно
до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та
вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах», Ліцензійних умов впровадження
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 30.12.15 № 1187 (зі змінами № 347 від 10.05.18),
виконуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 24.01.2020 р. № 22-л
«Про проведення
акредитаційної експертизи»,
була створена експертна
комісія Міністерства освіти і науки України у складі:
голова експертної комісії:
Ковальська Любов Леонідівна - завідувач кафедри підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності Луцького національного технічного
університету, доктор економічних наук, професор;
член експертної комісії:
Ткач Наталія Анатоліївна - голова циклової випускової комісії із галузі
«Економіка та підприємництво» Чорноморського морського коледжу
Одеського національного морського університету.
Упродовж періоду з 29 січня по 31 січня 2020 року включно, експертна
комісія розглянула надані матеріали й провела первинну акредитаційну
експертизу у Державному професійно-технічному освітньому закладі
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» освітньо-професійної
програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним
рівнем Молодший спеціаліст (Наказ МОН України № 22-л від 24.01.2020 р.) з
метою підтвердження:
- достовірності інформації, поданої до МОН України закладом освіти разом
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з заявою про акредитацію освітньо-професійної програми;
- відповідності
установленим
законодавством
вимогам
щодо
організаційного, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та
інформаційного забезпечення спеціальності;
-відповідності освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
У процесі проведення експертизи комісія:
- перевірила наявність оригіналів установчих документів ДПТНЗ
«Вінницьке МВПУ»;
- перевірила наявність та достовірність матеріалів акредитаційної справи й
матеріалів забезпечення здійснення освітньої діяльності: освітньо-професійну
програму; навчальний план; навчально-методичні комплекси дисциплін;
- проаналізувала зміст освітньо-професійної програми Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність, організацію освітнього процесу, форми і методи
контролю навчання здобувачів освіти, якісний склад кадрового забезпечення, а
також дані інформаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення
освітнього процесу;
- провела комплексні контрольні роботи для здобувачів освіти, котрі
навчаються за освітньо-професійною програмою, що акредитується.
Експертна комісія підтверджує відповідність переліку та змісту установчих
документів чинним вимогам. Основними документами є:
- відомості на право здійснення освітньої діяльності закладу освіти;
- звіт про фінансові результати;
- сертифікат про акредитацію спеціальності 076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність: Серія КД, №02006896, термін дії сертифікату - до 01
липня 2019 року.
Акредитація - первинна.
За підсумками експертного оцінювання, безпосередньо на місці, комісія
констатує:

1.
Загальна характеристика Державного професійно-технічного
навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне
училище» та освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший
спеціаліст
Акредитація освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст у
Державному
професійно-технічному
освітньому
закладі
«Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище» здійснювалась на підставі заяви
директора Дметрика О.Д.
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Училище є державним професійно-технічним навчальним закладом І рівня
акредитації загальнодержавної форми власності.
Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище розпочало свою
діяльність як ремісниче училище №3 у 1944 році на базі Вінницького
моторемонтного заводу по підготовці робітників за професіями: токаруніверсал, слюсар-токар.
В подальшому училище було реорганізовано в ремісниче училище зв ’язку
№ 1.

В 1962 році ремісниче училище №1 було реорганізоване у Вінницьке
міське профтехучилище №4.
У 1998 році училище отримало статус «Вище професійне училище № 4».
В 2006 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
04.08.2006 року № 597 Вище професійне училище №4 м. Вінниці
перейменоване у Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище».
Адреса:

вул. Стрілецька, 5
м. Вінниця
21009, Україна
Телефон/факс (0432) 61-23-32
E-mail: vmvpu.vn.ua@gmail.com
Web-сторінка: http://vmvpu.vn.ua/
Директор ВМВПУ - Дмитрик Олександр Дмитрович. Цю посаду займає з
1985 року. Освіта вища, у 1980 році закінчив Вінницький політехнічний
інститут. Спеціальність за дипломом інженер електропостачання
промислових підприємств, міст та сільського господарства. Загальний стаж
роботи - 45 років. Викладач вищої категорії, викладач-методист. Відмінник
народної освіти України, нагороджений знаком A.C. МАКАРЕНКА «За
вагомий внесок у розвиток професійної освіти», присвоєно почесне звання
«Заслужений працівник освіти України».
Заклад освіти здійснює підготовку молодших спеціалістів за денною
формою навчання на базі повної загальної середньої освіти та відповідної
робітничої професії.
Заклад освіти діє на підставі Конституції України, Законів України «Про
освіту» (зі змінами від 22.02.06 № 3461 - IV, які набрали чинності з 1.01.07)
«Про професійно-технічну освіту» (зі змінами від 01.12.05 № 3167 - V)
«Положення про організацію навчального процесу у професійно-технічних
навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти України від
30.05.2006р. № 419, «Положення про вище професійне училище»
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 червня
2000р. № 225 державних національних програм «Освіта» («Україна XXI ст.»),
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті, нормативних
документів Міністерства освіти і науки України.
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ВМВПУ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах
Державного казначейства. Заклад освіти діє на підставі Статуту, затвердженого
Міністерством освіти і науки України 28.03.2017 року №499.
Освітня діяльність ВМВПУ проводиться на підставі ліцензії по підготовці
молодших спеціалістів згідно рішення ДАК від 08.07.2014 р. протокол № 110
(наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642 л) серія АЕ № 527138 від
09.09.2014 р. та сертифікату про акредитацію, затвердженого рішенням ДАК
від 8 липня 2014 р. протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. №
2642 л), (на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 №1565) серія КД
№02006896, виданого 18 січня 2019 p.; ліцензії, виданої ДАК від 03.06.2014 р.
протокол № 109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р. № 2323-л) серія АЕ №
458634 від 07.07.2014 p.; ліцензії виданої РЕР від 05.05.2011 р. протокол №60,
серія АЕ №572429.
Контингент ВМВПУ на 01.10.2019 р. складає 807 здобувачів освіти. На II
ступені (професійна підготовка) навчається 760 здобувачів освіти, на III ступені
(рівень «молодшого спеціаліста») - 47 здобувачів освіти.
Загальна площа будівель і споруд училища складає 3854,2 м2, у тому числі
навчальних приміщень - 2501м“.
У закладі освіти працюють 1 кандидат педагогічних наук (за
сумісництвом), вищу категорію мають 35 викладачів, І категорію - 17, II
категорії - 3, звання «викладач-методист» - 17, «старший викладач» - 9
працівників. Підвищення кваліфікації та стажування викладачі та майстри
проходять відповідно до графіка, який складається на 5 років.
Постійно оновлюється матеріально-технічна база училища. Його навчальні
корпуси
облаштовані
лабораторіями,
комп’ютерними
класами
і
спеціалізованими аудиторіями.
Обсяг фонду бібліотеки училища складає: художньої літератури - 16859,
підручників - 16659 примірників. Надання бібліотечних послуг учням та
викладачам забезпечує читальний зал (40 посадкових місць). Бібліотечний фонд
постійно поповнюється періодичними виданнями.
В ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» створено сприятливі побутові умови для
здобувачів освіти. Так, в закладі функціонує їдальня та буфет із широким
асортиментом страв.
Спорткомплекс училища містить нові, обладнані за сучасними
стандартами, тренажерні та спортивні зали (2 спортивних зали загальною
площею 354 м ), спортивні майданчики. Для проживання здобувачів освіти є
гуртожиток, загальною площею 3037,6 м2.
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Таблиця 1
Загальні показники розвитку
Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища
Показник
Значення показника
№
п/п
2
3
1
1
1. Рівень акредитації ВНЗ
2. Кількість ліцензованих спеціальностей
1
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за:
- 1 рівнем
1
- 2 рівнем
- 3 рівнем
- 4 рівнем
4. Контингент здобувачів освіти на всіх курсах:
навчання
807
- на денній формі навчання;
- на інших формах навчання (вказати, за якою
формою)
5. Кількість факультетів (відділень)
0
5
6. Кількість кафедр (предметних комісій)
7. Кількість співробітників (всього)
155
- в т.ч. педагогічних
88
8. Серед них: - докторів наук, професорів, осіб/%
- кандидатів наук, доцентів, осіб/%
1/1%
35/74%
- викладачів вищої категорії, осіб/%
9. Загальна /навчальна площа будівель, кв.м.
2501
10. Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.)
21544,468
11. Кількість посадкових місць в читальних залах
40,0
-

12. Кількість робочих місць з ПК для здобувачів освіти у тому числі з виходом в Інтернет

335

На базі Державного професійно-технічного навчального закладу
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» у 1998 році за
програмою «Трансформ» (проект Німеччина - Україна) створено навчальнотренувальну фірму «Перлина Поділля» з підготовки молодших спеціалістів за
спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Станом на 2019 рік в училищі створено більше 20 лабораторій, які
обладнані 335 сучасними комп’ютерами, 17 проекторами, 4 інтерактивними
дошками та іншими технічними засобами (ігровим джойстиком Кіпесї,
диктофонами, документ-камерою, фотокамерою, фотоапаратом, безпровідними
маніпулярами типу «миш» і клавіатури, ноутбуками, нетбуками, телевізорами,
планшетами). Навчальні лабораторії мають 13 безпровідних точок доступу та
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мережеве обладнання, що використовуються в освітньому процесі.
Для підготовки молодших спеціалістів з освітньо-професійної програми
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є: кабінет теоретичного
навчання «Кабінет організації торговельної діяльності» з технічним та
навчально-методичним забезпеченням, лекційна зала, конференц-зал, відділ
секретаріату, відділ логістики, відділ бухгалтерії, які оснащені персональними
комп’ютерами, принтерами, офісною технікою, 8тагї-телевізором, що
відповідає навчальним програмам.
Підготовка молодших спеціалістів проводиться за замовленням
підприємств, фірм та за індивідуальними угодами, що гарантує їх подальше
працевлаштування після закінчення училища.
Освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст схвалена рішенням
педагогічної ради ДПТНЗ «ВМВПУ» від 30.08.2017 р., протокол № 1.
Висновок: експертна комісія засвідчила наявність і достовірність у
Державному
професійно-технічному
освітньому
закладі
«Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище» належним чином оформлених
документів, що забезпечують правові підстави для здійснення навчальним
закладом освітньої діяльності та відповідають акредитаційним та ліцензійним
вимогам. Структура закладу освіти цілком забезпечує можливість підготовки
фахівців за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст.
Для якісної підготовки фахівців у Державному професійно-технічному
освітньому закладі «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
створено усі умови: сформовано науково-педагогічний колектив, який за
якісними показниками відповідає всім вимогам та нормативам Міністерства
освіти і науки України; створена належна матеріально-технічна база з
урахуванням сучасних вимог; постійно проводиться робота з покращення
навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу,
що створює перспективи для розвитку училища в цілому та спеціальності, що
акредитується, зокрема.

2. Формування контингенту здобувачів освіти
Експертною комісією перевірено порядок формування контингенту
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст.
Прийом здобувачів освіти до ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» здійснювався
відповідно до розроблених Приймальною комісією правил прийому згідно
Умов прийому до закладів освіти України, затверджених наказом Міністерства
Голова експертної комісії
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освіти і науки України.
Експертною комісією встановлено, що формування контингенту
здобувачів освіти в Державному професійно-технічному освітньому закладі
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» здійснюється завдяки
ефективній системі профорієнтаційної та агітаційно-роз’яснювальної роботи
серед молоді зусиллями адміністрації, працівників училища.
Набір здобувачів освіти на навчання за спеціальністю Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність здійснюється за результатами конкурсного
відбору на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за
результатами фахових вступних випробувань. Конкурсний бал для вступу
розраховується з врахуванням оцінки вступного іспиту з української мови,
оцінки фахового вступного випробування та з урахуванням додаткових балів
призерам І-ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед
здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти з
професій, згідно Правил прийому до ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище» на І курс (III ступінь) навчання за спеціальністю
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
Формування контингенту здобувачів освіти за освітньо-професійною
програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність здійснюється такими шляхами:
- профорієнтаційна робота співробітників училища, за кожним з яких
закріплено школи різних районів Вінницької області;
- систематична профорієнтаційна робота через засоби масової інформації:
підготовка і публікація рекламних оголошень у періодичній пресі; участь у
тематичних передачах регіонального теле- і радіомовлення; донесення
інформації через мережу Internet; розсилка інформаційних листів та агітаційних
матеріалів на адресу підприємств, організацій й об’єднань області;
- проведення Дня відкритих дверей, де випускники навчальних закладів,
робітнича молодь, батьки абітурієнтів й усі бажаючі зустрічаються з
представниками училища; мають можливість детально ознайомитись з умовами
вступу в училище, отримати відповіді на питання, що стосуються правил
прийому, умов навчання, оглянути матеріальну базу училища, відвідати
навчальні лабораторії, комп’ютерні класи тощо;
- спільної участі із обласним центром зайнятості у проведенні заходу
«Ярмарок професій»; участі у проекті «Fly Up: впевнений старт молоді», який
розроблений в рамках проекту «Майстерня міських проривів» командою
працівників Вінницької міської ради, представниками громади та Вінницького
національного технічного університету.
Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до договорів
(СТОВ «Ратушнянське», договір №15 від 14.09.17, ТОВ «Газпостачінвест»,
договір №1 від 15.09.17, TOB «ЕКО», договір №42 від 03.10.17, СПД Пилипчук
.K., договір №45 від 05.10.17, ТОВ «Еерд БіллербекГМбХ», договір №47 від
06.10.17, FO «Бюро підтримки підприємництва», договір №50 від 09.10.17, ТОВ
«ДІЄСА», договір №53 від 10.10.17, ФОП Піонтковський A.M., договір №1 від
Г о л о в а експ ертн ої ком ісії
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03.09.17, ФОП Геркалюк A.B., договір №12 від 12.09.17, ФОП Зедник В.В.,
договір №18 від 17.09.17, ФОП Подолян A.M., договір №19 від 18.09.17) про
надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених: між
професійно-технічним навчальним закладом і замовником.
Підготовка фахівців здійснюється як за державною, так і за контрактною
формами навчання.
У 2019-2020 освітньому році здійснює підготовку 25 здобувачів освіти, які
навчаються на державній формі навчання.
Таблиця 2
Динаміка змін контингенту здобувачів освіти, що навчаються
за освітньо-професійною програмою
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
на рівні молодшого спеціаліста
Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища
№
з/
п

Назва показника,
курс

1.

Всього здобувачів
освіти на
спеціальності
Всього здобувачів
освіти на 01.10
відповідного року
Кількість здобувачів
освіти, яких
відраховано (всього):
в.т.ч.
- за невиконання
навчального плану
- за грубі порушення
дисципліни
- у зв’язку 3
переведенням до
ІНШИХ вищих
навчальних закладів
- інші причини
Кількість здобувачів
освіти, які зараховані
на старші курси
(всього):
в. т.ч.
- переведені 13 ІНШИХ
вищих навчальних
закладів

2.

3.

4.

Роки
2016-2С 17
2017-2018
II
І
III
II
III
І курс
курс курс курс
курс
курс
Ліцензований обсяг: 30
ЗО
28
ЗО
26
29
29

30

28

.

.

-

30

26

29

2018-2С 19
III
II
І курс
курс курс
29

26

29

29

29

26

29

1

1

1

1

.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

4

-

-

-

-

-

-

-
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- поновлених на
навчання

-

-

-

-

-

-

Освітній процес організований відповідно до затвердженої навчальної
документації та забезпечує якісне виконання навчальних планів та програм.
Висновок:
експертна комісія зазначає, що організація прийому
абітурієнтів та формування контингенту здобувачів освіти за освітньопрофесійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань
07 Управління і адміністрування за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Молодший спеціаліст проводиться у відповідності до чинного законодавства,
училище дотримується ліцензованих обсягів прийому.
Профорієнтаційна робота, яку здійснює Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»,
відповідає чинним нормативним вимогам та рекомендаційним вимогам
Міністерства освіти і науки України, а її форми та методи в цілому
забезпечують належний відбір здобувачів освіти для навчання за освітньопрофесійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньокваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст. Формування контингенту
здобувачів освіти не перевищує ліцензійний обсяг.

3. Зміст підготовки фахівців
Експертна комісія перевірила достовірність та якість документів, що
відображають зміст підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та
адміністрування за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст.
Комісія констатує, що підготовка здобувачів освіти за освітньопрофесійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньокваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст здійснюється відповідно до
діючих законодавчих актів про освіту, Положення про організацію освітнього
процесу в Державному професійно-технічному освітньому закладі «Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище» (ухвалене рішенням Педагогічної
ради училища, протокол № 1 від 30.08.2016 р.), освітньо-професійної програми,
навчального плану.
Освітньо-професійна програма Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст розрахована на 79
кредитів ЄКТС, терміном навчання 1,6 роки за денною формою навчання.
Структура освітньо-професійної програми наступна:
Г о л о в а експ ертн ої ком ісії
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1. Преамбула.
2. Загальна інформація.
3. Мета освітньо-професійної програми.
4. Характеристика освітньо-професійної програми.
5. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання.
6. Викладання та оцінювання.
7. Програмні компетентності.
8. Програмні результати навчання.
9. Ресурсне забезпечення реалізації програми.
10. Форма атестації здобувачів вищої освіти.
11. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти.
Основним документом, який визначає зміст і організаційні засади
підготовки фахівців, є навчальний план. Навчальний план підготовки за
освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність
розроблено на підставі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів за
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність освітньокваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст для денної форми навчання.
Навчальний план у встановленому порядку пройшов обговорення та
погоджений Педагогічною радою училища, протокол № 8 від 26.04.2017 р,
затверджений Заступником Міністра освіти і науки України Хабзеєм П.К.
Навчальний план містить комплекс обов’язкових та вибіркових дисциплін
за циклами гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничонаукової та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної
підготовки, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, у кредитах ЄКТС,
послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх
обсяг, графік навчального процесу, форми підсумкового контролю.
Навчальний план складається з наступних розділів:
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 14 кредитів
ЄКТС:
- нормативна частина (14 кредитів ЄКТС).
2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - 14,5
кредитів ЄКТС:
- нормативна частина (14,5 кредитів ЄКТС).
3. Цикл професійної та практичної підготовки - 44,5 кредитів ЄКТС:
- нормативна частина (37 кредитів ЄКТС);
- варіативна частина (7,5 кредити ЄКТС).
4. Підсумкова атестація - 6 кредитів ЄКТС.
Комісією перевірено навчально-методичні комплекси дисциплін та
підтверджено, що для кожної дисципліни навчального плану розроблено і
затверджено робочі навчальні програми і є наявним відповідне начальнометодичне забезпечення, що відповідає Ліцензійним вимогам. 100 % навчальноГ о л о в а експ ертн ої ком ісії
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методичного матеріалу з навчальних дисциплін навчального плану розміщено
на електронному ресурсі училища.
Робочі навчальні програми з усіх обов’язкових та вибіркових дисциплін
містять мету та завдання курсу, тематичний план, структуру залікового кредиту
дисциплін, теми практичних і семінарських занять, види та зміст індивідуальної
й самостійної роботи, інформаційне та методичне забезпечення навчальних
дисциплін, програмні питання для контролю знань, модульно-рейтингове
оцінювання знань здобувачів освіти (розподіл балів за структурними модулями).
Особлива увага приділяється практичній спрямованості підготовки
фахівців. При підготовці молодшого спеціаліста за освітньо-професійною
програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність навчальним планом
передбачено:
- навчальна (виробниче навчання в училищі в умовах навчальнотренувальної фірми);
- навчальна практика на ПК;
- технологічна (на виробництві чи в сфері послуг).
Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється
викладачами методичної комісії, згідно з навчальним планом.
Підсумкова атестація здобувачів освіти за освітньо-професійною
програмою «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність» зі спеціальності
076 Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність за освітньокваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст передбачає комплексний
державний екзамен за фахом.
Висновок: експертна комісія відзначає, що зміст підготовки здобувачів
освіти за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівлі та біржова
діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст відповідає
державним вимогам, нормативним документам, Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності, потребам роботодавців і здобувачів освіти,
регламентується відповідною документацією, затвердженою в установленому
порядку та забезпечує формування у здобувачів необхідних компетентностей і
результатів навчання.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітньопрофесійної програми
Експертна комісія перевірила інформацію щодо організаційного та
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності здобувачів освіти за
освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст.
Організація освітнього процесу в Державному професійно-технічному
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освітньому закладі «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», наказу Міністерства
освіти від 02.06.1993р. № 161, наказу Міністерства освіти України «Про
затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійнотехнічної освіти», Положення від 20.06.2000 №225 «Про внесення змін до
деяких нормативно-правових актів МОН у сфері професійно-технічної освіти»;
Наказ від 16.02.2009 № 113 Зареєстровано: Мін'юст України від 10.03.2009 №
224/16240, інструктивно-методичними документами Міністерства освіти і
науки України, Концепцією освітньої діяльності Вінницького міжрегіонального
вищого професійного училища, вимогами освітньо-професійних програм,
навчальних планів, програм з нормативних та вибіркових дисциплін.
Графік освітнього процесу і розклад занять, за якими працюють викладачі
училища і учні, розробляється своєчасно, з врахуванням оптимального
використання аудиторного фонду та навантаження викладачів. Розклад занять
враховує основні вимоги щодо послідовності, логічності, складності та
черговості форм проведення навчальних занять та складений із дотриманням
санітарно-гігієнічних вимог. Додатково до розкладу занять складені графіки
консультацій з дисциплін навчального плану.
Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу є
важливою та необхідною умовою якісної підготовки здобувачів освіти і включає
документи Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище»; освітньо-професійну програму;
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін.
Експертною комісією проаналізовано навчальні плани (нормативні та
вибіркові дисципліни), розглянуто конспекти лекцій та методичні розробки до
практичних та самостійних занять за окремими дисциплінами і зроблено
висновок, про те, що вони відповідають встановленим вимогам та нормам МОН
України.
Розглянуто комплекси навчально-методичного забезпечення.
Згідно
навчального
плану
за
освітньо-професійною
програмою
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним
рівнем Молодший спеціаліст розроблено навчальні та робочі програми з усіх
нормативних і вибіркових дисциплін. Робочі навчальні програми з кожної
дисципліни містять програму навчальної дисципліни, заплановані результати
навчання, порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу,
інформаційні ресурси в Інтернеті.
Перелік нормативних дисциплін визначений діючим навчальним планом.
Програми нормативної частини навчальних дисциплін розроблені викладачами
навчального закладу на основі освітньо-професійної програми.
Робочі навчальні програми затверджені директором навчального закладу.
Викладачами та майстрами виробничого навчання систематично
розробляються методичні та навчальні посібники, рекомендації для здобувачів
освіти та педагогічних працівників. Матеріали посібників розміщені у
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внутрішній мережі училища.
Для методичного забезпечення підготовки молодших спеціалістів створені
навчально-методичні комплекси дисциплін, розроблені необхідні дидактичні
матеріали: зразки робіт здобувачів освіти, таблиці, роздатковий матеріал, які
демонструються на підсумкових щорічних виставках дидактичних засобів
навчання, позакласної роботи.
Всі лабораторно-практичні роботи забезпечені належною інструктивнометодичною документацією.
Освітній процес зі спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність здійснюється із використанням новітніх засобів підготовки (ПК,
ноутбуки, принтери, сканери, факс, мультимедійний проектор, мультимедійна
дошка, ксерокс, графопроектор, інтерактивна дошка, касові апарати,
диктофони, телевізори), наявне необхідне програмне забезпечення для
комп’ютерної
техніки,
працює
внутрішня
мережа
«Іпігапеї»
та
використовується зовнішня мережа «ІіЦетеЦ>, електронна пошта. Училище має
власний сайт (назва: ДГІТНЗ «ВМВПУ», адреса http://vmvpu.vn.ua/), що дає
можливість проводити заняття на сучасному науковому і методичному рівні.
Висновок: експертна комісія констатує, що організаційне та навчальнометодичне забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів освіти за
освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст у Державному
професійно-технічному освітньому закладі «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище» повністю відповідає державним вимогам та критеріям
акредитації та сприяє формуванню у здобувачів освіти компетентностей
професійної діяльності з обраної спеціальності.

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу
Експертна комісія перевірила на місці наявність трудових книжок та
достовірність записів щодо працевлаштування викладачів, які забезпечують
освітній процес за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівлі
та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівлі та біржова
діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст у
Державному
професійно-технічному
освітньому
закладі
«Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище».
Експертна комісія перевірила якісний склад групи забезпечення
спеціальності (наказ ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» №97/07-07 від 16.05.2017
року), яка складається з 3 осіб, на яких покладено відповідальність за
підготовку
здобувачів
освіти
за
освітньо-професійною
програмою
Підприємництво,
торгівля
та
біржова
діяльність
зі
спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Усі члени групи
забезпечення мають вищу категорію та працюють на постійній основі (100 %).
Голова експертної комісії

Ковальська

Кількість викладачів, що забезпечують освітній процес зі спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-професійною
програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність складає 15 осіб, які
працюють на постійній основі (кандидатів наук - 1; викладач - методист - 6;
викладач вищої категорії - 7; викладач першої категорії - 1)
Усі науково-педагогічні працівники мають освіту відповідно до профілю
дисциплін, які викладають. Викладачі регулярно проходять стажування у
навчальних закладах, підприємствах, установах за профілем роботи. Загальна
частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за останні 5 років 1 0 0 %.

Система підвищення кваліфікації та фахової майстерності включає такі
форми:
- самоосвіта за індивідуальним планом - 100 %;
- робота в обласних методичних об’єднаннях (всі педагогічні працівники
закріплені за секціями методичного об’єднання) -100 %;
- обмін досвідом на педагогічних конференціях, семінарах, нарадах
керівників навчальних груп, на засіданнях атестаційної комісії, методичних
радах, семінарах починаючих педагогічних працівників, школах передового
педагогічного досвіду - 100 %;
- навчання на курсах підвищення кваліфікації, школах фахової майстерності 1 0 0 %;
- курси за програмою «М еі»;
- майстер класи у центрі сучасних освітніх технологій ВМВПУ.
Методичну комісію «Спеціальних економічних дисциплін» очолює
викладач вищої категорії, старший викладач - Гавриш Наталія Леонідівна. У
2000 році закінчила Вінницький національний аграрний університет,
спеціальність «Облік і аудит», там же магістратуру в 2009 р. У ВМВПУ працює
викладачем спеціальних дисциплін з 2000 року.
Учасник Всеукраїнських ярмарок-виставок навчально-тренувальних фірм,
організатор Всеукраїнського семінару-наради учасників Асоціації УНЦ НТФ
«Централь», організатор та учасник Всеукраїнських навчально-практичних
конференцій. Розробник електронних навчально-методичних посібників з
предмета «Фінанси підприємств», «Фінансовий облік», «Зовнішньоекономічна
діяльність».
Для покращення навчально-методичного забезпечення, спрямованого на
підвищення рівня навчально-методичної роботи, а також з метою підвищення
власної кваліфікації, викладачами училища щорічно розробляються понад 40
навчально-методичних посібників, підготовлені електронні версії методичного
забезпечення для вивчення навчальних дисциплін за спеціальністю, вказівок до
проходження навчальної та технологічної практик, виконання практичних
робіт, індивідуальної та самостійної роботи здобувачів освіти.
Атестація педагогічних працівників проходить у повній відповідності з
«Типовим положенням про атестацію» (10.09.2013 № 1/9-617).
Базова освіта викладачів відповідає предметам викладання, педагогічне
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навантаження не перевищує встановлених норм і становить 720 годин, середній
вік викладачів становить 40 років.
Основними досягненнями в професійній підготовці за освітньопрофесійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність стали
перемоги здобувачів освіти у наступних заходах:
1. Проект «Фактор успіху: розвиток підприємницьких компетенцій в здобувачів
освіти ПТНЗ» - 1-2 місце (2019 р.);
2. Ерудит-гра «Фінансові перегони» -1 місце група №48 (2019 р.).
3. XV Всеукраїнський навчально-тренувальний ярмарок НТФ м. Львів (2018 р.).
4. Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Соціальноекономічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» у Вінницькому
навчально-науковому інституті економіки Тернопільського національного
економічного університету(2018 р.).
5 . 1 Регіональна науково-практична конференція «Нова економічна революція в
Україна: генезис, джерела розвитку, перспективи та цивілізована інтеграція»
Вінницького національного технічного університету (2017 р.).
6 . 1 тур регіональної обліково-економічної олімпіади ДоНУ - 1 місце (2017 р.).
7. II тур регіональної обліково-економічної олімпіади ДоНУ - І-ІІ місце (2017
р.).
8. Всеукраїнська науково-практична конференція навчально-тренувальних фірм
на тему: «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу в
сучасних умовах глобалізації суспільства і проведення децентралізації та їх
вплив на формування стійких соціально-економічних систем: державу,
регіон, підприємство, навчальний заклад» (2017 р.).
Висновок; Кадровий склад педагогічних працівників, які беруть участь у
підготовці спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
відповідає умовам акредитації освітньо-професійної програми Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший
спеціаліст. Експертна комісія зазначає, що рівень наукової та професійної
активності всіх викладачів ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище», підтверджено виконанням не менше чотирьох пунктів
Ліцензійних умов.

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Експертна комісія ознайомилася з матеріально-технічною базою ДПТНЗ
«Вінницьке МВПУ» і зробила наступні висновки.
Освітній процес в ВМВПУ здійснюється в навчальному корпусі, загальна
площа будівель якого складає 3854,2 м2 в перерахунку на одного здобувана
освіти цей показник становить 4,78 м2 навчальної площі, що відповідає
санітарним нормам.
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Матеріально-технічна база училища включає 35 кабінетів, 21 лабораторії, 6
майстерень, 1 актова зала на 240 посадочних місць загальною площею 268 м ,
конференц-зала на 100 посадочних місць, читальна зала на 40 місць площею
72,2 м2, 2 спортивні зали площею 354 м2, їдальня на 267 посадочних місць та
буфет на 60 посадочних місць площею 349,6 м2.
Кабінети та лабораторії обладнані згідно з існуючими вимогами та
нормативними документами, утримуються в належному санітарно-технічному
стані. В освітньому закладі проведено паспортизацію та атестацію кабінетів.
Проведення лабораторних робіт та практичних занять відбувається на базі
лабораторій та майстерень, що оснащені сучасною технікою, обладнанням.
Стан приміщень та обладнання відповідає вимогам охорони праці.
В училищі використовується зовнішній сервер, на якому розміщується
зовнішній сайт, електронна газета та бази даних. Адреса сайту: vmvpu.vn.ua.
поштова скринька vmvpu.vn.ua@gmail.com.
Продовжується реалізація програми по впровадженню новітніх цифрових
технологій - Wi-Fi доступ до мережі Internet. У вестибюлях училища та
гуртожитку працює Wi-Fi зона.
Підключення до Internet здійснено провайдером «Вінтелепорт» із
швидкістю 50 Mb.
Всі комп’ютери об’єднані в мережу Intranet з внутрішнім мережевим
сервером, поштовим сервером та файловим сервером. Вихід до глобальної
мережі можна здійснити з будь-якого комп’ютера, який підключений до
внутрішньої мережі.
Підготовка фахівців освітньо-професійної програми Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст
забезпечена лабораторіями та кабінетами, що передбачені навчальним планом.
Для
підготовки
використовуються
11
кабінетів
спеціальних
та
загальноекономічних дисциплін, 1 лабораторія та навчально-тренувальна фірма.
Усі учбові приміщення мають потрібні аудіовізуальні засоби, офісне та
комп’ютерне обладнання. Навчально-матеріальна база щороку оновлюється
сучасною комп'ютерною технікою.
Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище є активним
користувачем сервісів, які пропонує компанія Google для освітніх закладів. Для
педагогічних працівників в училищі проводяться майстер-класи у додатках
Google, проводяться групові та індивідуальні консультації з педагогами,
адміністрацією впроваджується використання Google-ресурсів для моніторингу
освітньої діяльності, семестрового та річного планування та звітності.
Для підтримання будинку, прилеглої території, внутрішніх приміщень,
обладнання, меблів та інвентарю у належному стані в освітньому закладі
щорічно складаються плани робіт проведення капітального та поточного
ремонтів, які передбачають виконання загальнобудівельних, сантехнічних,
теплотехнічних, електричних та інших робіт, ремонт устаткування та його
модернізації тощо.
Голова експертної комісії
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В училищі працює медичний пункт. Фахівець медпункту постійно
перевіряє наявність флюорографічного та медичного оглядів в здобувачів
освіти і співробітників, стежить за їх загальним станом здоров’я, а також
здійснює контроль стану здоров’я здобувачів освіти та співробітників, які
знаходяться на обліку у зв’язку з різними захворюваннями у поліклініках міста
та області. У своїй роботі фахівець співпрацює з місцевими та районними
поліклініками міста.
Питання виховання молоді, що проживає у гуртожитку, систематично
розглядаються та обговорюються на засіданнях педагогічних, методичних рад,
нарадах класних керівників, майстрів виробничого навчання, засіданнях Штабу
з профілактики правопорушень.
На 01.09.2019 р. в гуртожиток було поселено 290 здобувачів освіти.
Для здобувачів освіти, що проживають в гуртожитку працює «Клуб
вихідного дня».
Особлива увага приділяється учням з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та учням з особливими потребами.
У ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» є можливість щоденного доступу до
бібліотечного фонду та комп’ютерної техніки, що дозволяє ефективно
організувати самостійну роботу, консультації, виконання індивідуальних
завдань тощо. Училище має поліграфічне обладнання (ксерокси, різограф), що
дає змогу забезпечити розмноження інформації, необхідної для проведення
занять та самостійної роботи.
Для реалізації права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, у
тому числі з інвалідністю, ДПТНЗ «Вінницьке МВПУ» забезпечує відповідні
умови для навчання.
Здобувані освіти маючи абсолютно рівний доступ до матеріальнотехнічної бази навчального закладу, методичного забезпечення, отримуючи
можливість здобути якісну професійну освіту на рівноправних засадах.
Висновок: Експертна комісія вважає, що рівень матеріально-технічного
забезпечення підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у ДПТНЗ «Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище» відповідає умовам щодо
акредитації освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність.

7. Інформаційне забезпечення
Експертна комісія перевірила стан інформаційного забезпечення освітньої
діяльності
здобувачів
освіти
за
освітньо-професійною
програмою
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним
рівнем Молодший спеціаліст.
Книжковий фонд бібліотеки ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище
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професійне училище» складає 33518 примірників навчально-методичних,
нормативних, довідкових і літературно-художніх документів на різних носіях
інформації та постійно збільшується.
Система обслуговування включає абонемент і читальний зал, а також
стенди новинок літератури. Формування бібліотечного фонду здійснюється
відповідно до навчальних планів і програм.
Значне місце в роботі бібліотеки займає гуманітарно-просвітницька
діяльність. У бібліотеці проводяться заходи, сприяючі духовно-естетичному
вихованню здобувачів освіти, формуванню системи гуманістичних цінностей і
установок. Робота бібліотеки училища спрямована на вдосконалення освітнього
процесу, забезпечення молоді навчальною літературою, організацію
самостійної роботи здобувачів освіти. Завдяки підключенню бібліотеки до
мережі М е т е ї та внутрішньої мережі ІпІтапеЕ є вільний доступ до необхідної
інформації.
В квітні 2010 року укладена угода про спільну діяльність бібліотеки
навчального закладу з обласною універсальною бібліотекою ім. К.А.Тімірязєва.
Головною метою співробітництва є поліпшення умов користування
бібліотечним фондом, розширення обсягів інформації, необхідної для
використання у навчально-виховному процесі.
З кожної дисципліни розроблений електронний навчально-методичний
комплекс (освітній кейс), які підключені до освітнього сервера училища. Це дає
можливість використовувати освітній матеріал дистанційно, при підготовці
здобувачів освіти до лекцій, семінарських занять та лабораторно-практичних
робіт, самостійного опрацювання, що сприяє індивідуальній роботі здобувачів
освіти.
Усі електронні ресурси доступні читачам через власний \уеЬ-сайт
електронної бібліотеки Державного професійно-технічного навчального
закладу
«Вінницьке
міжрегіональне
вище
професійне
училище»
(http://vmvpu.vn.ua/).
З
метою
оперативного
забезпечення
ресурсами
спеццисциплін
(економічних, інформаційних) ведеться робота із створення єдиного
інформаційного простору, що дозволяє забезпечити вільний доступ здобувачів
до ресурсів електронної бібліотеки.
Перелік фахових періодичних видань з галузей знань, необхідних для
підготовки молодших спеціалістів за освітньою програмою Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, які є в бібліотеці Вінницького міжрегіонального вищого
професійного училища та його читальному залі, включає: газети «Все про
бухгалтерський облік», журнали «Бюджетна бухгалтерія», «Фінансовий
контроль», «Економіка України».
Висновок: Експертна комісія вважає, що рівень інформаційного
забезпечення підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною
програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність у ДПТНЗ «Вінницьке
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міжрегіональне вище професійне училище» відповідає умовам та критеріям
акредитації.

8. Якість підготовки фахівців освітньо-професійної програми
Система забезпечення якості підготовки фахівців освітньо-професійної
програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ДПТНЗ «Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище» передбачає здійснення наступних
основних процедур та заходів:
- визначення принципів та процедур забезпечення якості підготовки
фахівців;
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних
програм;
- щорічне оцінювання здобувачів освіти;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів освіти за освітньопрофесійною програмою;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації про освітньо-професійні програми
та рівні кваліфікації.
Згідно плану освітньої діяльності підготовки за спеціальністю 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність передбачено і проводиться
поточний і підсумковий (семестровий) контроль та державна підсумкова
атестація.
З метою контролю за рівнем підготовки фахівців на усіх етапах навчання
викладачами проводиться: тематичний контроль знань та умінь, розроблено і
використовуються контрольні завдання, тестові питання та директорські
контрольні роботи.
З усіх дисциплін згідно навчального плану викладачами розроблені білети
державної підсумкової атестації, а також критерії оцінювання знань і вмінь
здобувачів освіти.
Училище щорічно проводить контрольні вимірювання залишкових знань
здобувачів освіти згідно системи директорського контролю. Такі вимірювання
проводяться при допомозі обов’язкових контрольних робіт (ККР). Завдання для
виконання ККР розроблені з усіх предметів згідно плану освітньої діяльності.
Експертна комісія оцінила рівень підготовки здобувачів освіти за освітньопрофесійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на основі
перевірки залишкових знань здобувачів освіти з дисциплін, які входять до
циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки, професійної та практичної підготовки
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навчального плану, шляхом проведення комплексних контрольних робіт
Аналіз виконання комплексних контрольних робіт засвідчив достатній
рівень знань з усіх вищеназваних циклів. Якісна характеристика успішності при
абсолютній успішності 100% має наступні показники: з дисциплін циклу
гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 58 %; з дисциплін циклу
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - 78%, з дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки - 74%
З метою визначення рівня якості практичної підготовки молодших
спеціалістів за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність експертна комісія провела вибіркову перевірку курсових робіт з
навчальної дисципліни «Фінасовий облік» в кількості 4 один. (Голдинська С.,
Червань О., Караваєва Д., Буренко О.) (16 %). Відхилення середнього балу при
експертизі курсових робіт відповідає чинним вимогам.
Експертна комісія провела вибіркову перевірку звітів з технологічної
практики 5 один. (Іжаківська І., Олійник М., Задорожна А., Волкотруб О.,
Грабовецька Т.) (23,8 %). Перевірка звітів про проходження практик показала,
що їх програми, терміни проведення реалізовані відповідно до навчальних
планів і графіків освітнього процесу. Повнота виконання навчальної і
технологічної практик підтверджуються звітами. В цілому, звіти відповідають
встановленим вимогам, а виставлені оцінки є об’єктивними. Оцінювання звітів
з практик показало, що середній бал за результатами їх захисту склав 9,60.
Експертна перевірка залишкових знань здобувачів освіти показала, що в
ДПТНЗ «ВМВПУ» забезпечується достатній рівень якісних та кількісних
показників
підготовки
молодших
спеціалістів
за
спеціальністю
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
За результатами проведеного самоаналізу та виконаних комплексних
контрольних робіт були виявлені відхилення, які відповідають встановленим
критеріям Ліцензійних вимог.
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Абсолютна
успішність, %

Якість знань,
%
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100
100
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100
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-0,3

Виконували ККР
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При проведенні експертизи
Середній бал

Якість знань,
%

%

Абсолютна
успішність, %

За результатами самоаналізу
Виконували
ККР
Кількість
студентів

Дисципліна

Кількість студентів

Група

В ідом ість результатів виконання ком плек сн их робіт за освітньо-п роф есій ною програм ою
П ідприєм н и ц тво, торгівля та бірж ова діял ьн ість
С п ец іальн ості 076 П ідпр иєм н и ц тво, торгівля та бірж ова діял ьн ість
О світн ьо-к валіф ікац ій н ий рівень в и щ ої освіти м олодш ий спец іаліст

%

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

48

100

25

25
100
25
100
50
50
Цикл природничо-наукової та
100
25
25
48
100
25
48
25
100
50
50
Цикл професійної та
100
25
25
48
25
100
25
48
50
100
50
48

Безпека життєдіяльності
Статистика
Всього за циклом
Інфраструктура товарного ринку
Комерційна діяльність
Всього за циклом

Голова комісії

25

100

7,5

25

25
68
7,8
50
7,65
100
62
загальноекономічної підготовки
25
96
100
9,5
25
100
72
8,1
50
84
8,8
100
практичної підготовки
25
100
68
7,9
25
86
8,5
100
50
77
8,2
100

Член комісії
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Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)
Правознавство
Всьог о за циклом

. Дмитрик
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Теми курсових робіт та завдання до державного кваліфікаційного іспиту
розглянуті та затверджені на засіданнях методичних комісій, складаються з
пояснювальної записки, теоретичної та практичної частини.
Під час проходження практики учні ведуть щоденники виконаних робіт, в
яких фіксуються: оцінка за день, норма виробітку та відповідність виконаних
робіт кваліфікації. Щоденники в кінці практики завірені печатками та
підписами відповідальних працівників підприємства.
Зауважень з боку підприємств за період проходження практики немає,
100% здобувачів освіти проходять практику відповідно до укладених угод.
У
Вінницькому
МВПУ
постійно
здійснюється
моніторинг
працевлаштування випускників зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність, підготовлених за держзамовленням, опитування,
анкетування, збору даних про випускників.
Висновок: Експертна комісія проаналізувала якість підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст у ДПТНЗ «Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище» на підставі матеріалів самоаналізу,
експертної перевірки залишкових знань здобувачів освіти, аналізу курсових
робіт, звітів практик й екзаменаційних відомостей.
Експертна комісія зазначає, що абсолютні та якісні показники успішності
здобувачів освіти відповідають акредитаційним вимогам щодо надання освітніх
послуг з підготовки молодших спеціалістів.

Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи щодо
їх усунення)

Експертна комісія ознайомилася із рекомендаціями, що були зроблені у
період чергової акредитаційної експертизи молодших спеціалістів за
спеціальністю 5.03050702 «Комерційна діяльність».
За період підготовки здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста за освітньою програмою Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, з 2014 по 2019 роки порушень в організації і проведенні
освітнього процесу не виявлено.
Зауваження і рекомендації, що надані при проведенні акредитаційної
експертизи у червні 2014 року експертами Міністерства освіти і науки України,
є такими:
1.
В методичних рекомендаціях щодо виконання курсових роб
передбачити збільшення уваги до розрахункової частини, подавши її у вигляді
наскрізного завдання.
Проведено заходи:
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- оновлено методичні матеріали щодо виконання курсової роботи з
дисципліни «Фінансовий облік», зокрема щодо представлення методики
проведення фінансового обліку конкретного об'єкта дослідження.
2. Програму наскрізної практики переглянути у відповідності до
навчального плану у розрізі баз практики.
Проведено заходи:
-програму наскрізної практики скореговано у відповідності до
навчального плану та запитів роботодавців.
3. Поновити наявний бібліотечний фонд навчальною літературою з
актуальних питань комерційної діяльності, економічного аналізу та з питань
використання інформаційних технологій в комерційній діяльності.
Проведено заходи:
-бібліотека училища постійно слідкує за надходженнями навчальної
літератури із спецдисциплін і замовляє необхідні підручники та посібники.
-бібліотечний фонд закладу освіти поповнено новими надходженнями,
зокрема:
1. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.ML, Рудницький С.І., Хом’як Ю.М.
«Організація торгівлі».
2. Павловська О.В., Притуляк Н.М. «Фінансовий аналіз».
3. Ярошевич Б.Н. «Фінанси підприємств».
4. Примак Т.О. «Економіка підприємств».
5. Пономаренко B.C. «Інформаційні системи і технології в економіці».
6. Чумаченко М.Г. «Економічний аналіз».
- педагогічні працівники розробили перелік навчально-методичних
посібників
з
інформаційних
технологій,
комерційної
діяльності,
підприємництва, обліку та інших економічних дисциплін.
4.
Продовжити роботу над створенням електронного методичного
забезпечення навчальних дисциплін.
Проведено заходи:
в училищі створене внутрішнє освітнє середовище, в межах якого
розміщено електронні навчально-методичні комплекси з кожної навчальної
дисципліни згідно навчального плану.

Загальні висновки та пропозиції
На підставі аналізу поданих ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище
професійне училище» до Міністерства освіти і науки України акредитаційних
матеріалів, у тому числі, результатів проведеної на місці первинної
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст
щодо відповідності Ліцензійним умовам освітньої діяльності, пов’язаної з
Голова експертної комісії
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підготовкою молодших спеціалістів, провадження освітньої діяльності закладів
освіти та Державним вимогам до акредитації спеціальності, експертною
комісією зроблено наступні висновки:
1. ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище»
обґрунтована необхідність підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем Молодший спеціаліст
за освітньо-професійною програмою
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
2. Освітньо-професійна програма, навчальний план та показники, що
характеризують забезпечення їх виконання, в цілому відповідають
встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освітнього
процесу.
3. Кадрове, організаційне та навчально-методичне, матеріально-технічне,
інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліст
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів
освіти, Державним вимогам до акредитації спеціальності й можуть забезпечити
державну гарантію якості освіти.
4. Науково-педагогічний склад методичної комісії «Спеціальних
економічних
дисциплін» та склад викладачів
ДПТНЗ
«Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училище» щодо підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
відповідають критеріям і вимогам МОН України, з дотриманням державних
гарантій якості освіти.
5. Співпраця методичної комісії «Спеціальних економічних дисциплін» із
роботодавцями в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності дає
можливість забезпечити успішне працевлаштування випускників ДПТНЗ
«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» за освітньопрофесійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
6. Вважаємо за необхідне висловити пропозиції та зауваження, що не
входять до складу обов’язкових і не впливають на позитивне рішення щодо
можливості акредитації освітньо-професійної програми Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність, але дозволять підвищити якість підготовки фахівців:
- активізувати роботу щодо оновлення бібліотечного фонду училища
сучасною
навчально-методичною
літературою
з
проблем
розвитку
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
- підвищити
показники
публікаційної
активності
педагогічних
працівників у фахових виданнях України;
- продовжити роботу над створенням освітніх кейсів для методичного
забезпечення навчальних дисциплін.
Г олова експ ертн ої ком ісії

25

Експертна комісія пропонує акредитувати освітньо-професійну програму
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним
рівнем Молодший спеціаліст з ліцензованим обсягом 30 (тридцять) осіб (денної
форми навчання).

Спеціальність може бути акредитована за І (першим) рівнем акредитації.
3 1 січня 2020 року
Голова експертної комісії:
Ковальська Любов Леонідівна - завідувач
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності Луцького національного технічного
університету,
доктор
економічних
наук,
професор
Член експертної комісії:
Ткач Наталія Анатоліївна - голова
циклової
випускової комісії
із
галузі
«Економіка
та
підприємництво»
Чорноморського
морського
коледжу
Одеського
національного
морського
університету
З експертними висновками ознайомлений
Директор ДПТНЗ «Вінницьке
міжрегіональне
вище професійн
училище»

О.Д. Дмитрик

ЗЕ0Е2020 року
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ВІДОМОСТІ
про декларування виконання вимог ліцензійних умов щодо провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
за освітньо-професійною програмою
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля га біржова діяльність
_______ за освітньо-кваліфікаційним рівнем Молодший спеціаліс т _____ _
Значення
показника
Фактичне
Відхилення
(нормативу) за
значення
фактичного
Найменування показника
освітньопоказника
значення
(нормативу)
кваліфікаційним
ДПТНЗ
показника від
рівнем Молодший
«ВМВПУ»
нормативного
спеціаліст
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Провадження освітньої діяльності
1. Наявність освітньо+
+
Відповідає
професійної програми
+
+
2. Наявність навчального плану
Відповідає
3.Наявність робочих програм з
усіх навчальних дисциплін
навчального плану, які
включають: програму
навчальної дисципліни,
заплановані результати
+
+
Відповідає
навчання, порядок оцінювання
результатів навчання,
рекомендовану літературу
(основну, допоміжну),
інформаційні ресурси в
Інтернеті
4. Наявність програм з усіх
видів практичної підготовки за
+
+
Відповідає
освітньо-професійною
програмою
5. Наявність методичних
матеріалів для проведення
підсумкової атестації
+
+
Відповідає
здобувані в вищої освіти за
освітньо-професійною
програмою
6. Наявність методичного
забезпечення курсового
+
+
Відповідає
проектування за освітньопрофесійною програмою
7. Забезпеченість здобувачів
освіти навчальними
+
+
матеріалами з кожної
Відповідає
навчальної дисципліни
навчального плану
Г о л о в а експ ертн ої ком ісії
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КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Провадження освітньої діяльності
1. Наявність групи
+
+
забезпечення освітньої
Відповідає
діяльності
Кількість групи забезпечення, в
на 1 члена
тому числі тих
припадає не
більше 30
здобувачів
вищої освіти
+
Відповідає
всіх рівнів,
курсів та форм
навчання з
відповідної
спеціальності
що складається з науковопедагогічних або наукових
працівників, які працюють у
+
+
Відповідає
закладі освіти за основним
місцем роботи та мають
кваліфікацію відповідно до
спеціальності
частка тих, хто має науковий
ступінь та/або вчене звання (до
1 вересня 2019 р. з
+47
20
67
урахуванням педагогічних
працівників, які мають вищу
категорію)
частка тих, хто має науковий
Не передбачено
ступінь доктора наук та/або
вчене звання професора
2.Науково-педагогічні та
наукові
працівники, які здійснюють
підпункти
освітній процес, мають стаж
1-18 пункту ЗО
науково-педагогічної
+
Ліцензійних
Відповідає
діяльності понад два роки та
умов
рівень наукової та професійної
активності, який
засвідчується виконанням не
менше чотирьох видів та
результатів
3. Наявність випускової
циклової комісії із спеціальної
(фахової) підготовки, яку
очолює фахівець відповідної
або спорідненої науковопедагогічної спеціальності:
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з науковим ступенем або
+
+
Відповідає
вченим званням або має вищу
педагогічну категорію
4. Наявність трудових
договорів (контрактів) з усіма
+
+
Відповідає
науково-педагогічними
працівниками та/або наказів
про прийняття їх на роботу
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Провадження освітньої діяльності
1. Площа навчальних
приміщень для проведення
освітнього процесу (кв. метрів
+2,38
2,4
4,78
на одного здобувача освіти з
урахуванням не більше трьох
змін навчання)
2. Доступність навчальних
приміщень для осіб 3
інвалідністю та інших
маломобільних груп населення,
зокрема безперешкодний
доступ до будівлі, навчальних
класів (груп) та іншої
інфраструктури відповідно до
державних будівельних норм,
+
+
Відповідає
правил і стандартів, що
повинно бути документально
підтверджено фахівцем з
питань технічного обстеження
будівель та споруд, який має
кваліфікаційний сертифікат,
або відповідною установою,
уповноваженою на проведення
зазначених обстежень
3. Забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними
+
+
Відповідає
для виконання навчальних
планів. При цьому
враховується комп’ютерна
техніка із строком експлуатації
не більше восьми років
4. Забезпеченість навчальних
36
+6
аудиторій мультимедійним
ЗО
обладнанням (% )
5. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:
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1) бібліотеки, у тому числі
читальної зали
2) медичного пункту
3) пунктів харчування
4) актової чи концертної зали
5 ) спортивної зали

+

+

Відповідає

+
+
+
+

+
+
+
+

Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає

6) стадіону та/або спортивних
+
+
Відповідає
майданчиків
6. Забезпеченість здобувачів
+
+
вищої освіти гуртожитком (які
Відповідає
цього потребують)
т е х н о л о г і ч н і вимоги щодо і н ф о р м а ц і й н о г о з а б е : ШЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Провадження освітньої діяльності
1. Наявність вітчизняних та
закордонних фахових
періодичних видань
не менш як два
відповідного або спорідненого
5
Відповідає
спеціальності профілю у
найменування
бібліотеці закладу освіти (у
тому числі в електронному
вигляді)
2. Наявність доступу до баз
даних періодичних наукових
видань англійською мовою
+
+
відповідного або спорідненого
Відповідає
профілю (допускається спільне
користування базами кількома
закладами освіти)
3. Наявність офіційного веб
сайту закладу освіти, на якому
розміщена основна інформація
про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна
(наукових працівників)
діяльність,зразки документів
+
+
Відповідає
про освіту, умови для
доступності осіб з інвалідністю
та інших мало мобільних груп
населення до приміщень,
навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила
прийому, контактна
інформація)
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4. Наявність сторінки на
офіційному веб-сайті закладу
освіти англійською мовою, на
якому розміщена основна
інформація про діяльність
(структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію,
освітні/освітньо-наукові
програми, зразки документів
про освіту), правила прийому
іноземців та осіб без
громадянства, умови навчання
та проживання іноземців та
осіб без громадянства,
контактна інформація (у разі
започаткування або
провадження підготовки
іноземців та осіб без
громадянства).______________

+

Голова експертної комісії:
Ковальська Любов Леонідівна - завідувач
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності
Луцького
національного
технічного
університету, доктор економічних наук, професор
Член експертної комісії:
Ткач Наталія Анатоліївна - голова циклової
випускової
комісії
із
галузі
«Економіка
та
підприємництво» Чорноморського морського коледжу
Одеського національного морського університету

З експертними висновками ознайомлений, о.

ірник отримав

Директор
ДПТНЗ
«Вінницьке
міжрегіональне вище професійне училицде»?
О.Д. Дмитри к
31.01.2020 року
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ВІДОМОСТІ
про дотримання Державних вимог
до акредитації у сфері вищої освіти
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
згідно освітньо-професійної програми

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника
ДПТНЗ
«ВМВПУ»

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

1. Загальні вимоги
1.1 Концепція діяльності за заявленим
напрямом (спеціальністю), погоджена з Радою
+
+
Відповідає
міністрів АРК, обласною, Київською,
Севастопольською міською державною
адміністрацією
1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна
зо
форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки сшхівців заявленої спеціальності
2.1 Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних годин
гуманітарної та соціально-економічної
підготовки навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному освітньому
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
природничо-наукової та загально-економічної
підготовки (% від кількості годин) (за винятком
військових навчальних дисциплін)
у тому числі які працюють у даному
освітньому закладі за основним місцем роботи
з них: докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук,
доцентів, які мають стаж безперервної науковопедагогічної роботи в даному освітньому закладі
не менше 10 років, а також є авторами
(співавторами)
підручників,
навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора наук або професора)
2.3.Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
професійної та практичної підготовки (% від
кількості годин)
Г олова експ ертн ої ком ісії
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у тому числі які працюють у даному
освітньому закладі за основним місцем роботи
з них: докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів
наук, доцентів, які мають стаж безперервної
науково-педагогічної
роботи
в
даному
освітньому закладі не менше 10 років, а також є
авторами
(співавторами)
підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України або
монографій, до одного доктора наук або
професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності та
працюють у даному освітньому закладі за
основним місцем роботи (% від кількості
годин для
кожного
циклу дисциплін
навчального плану):
- цикл гуманітарної підготовки;
25
100
цикл
природничо-наукової
та
25
86
загальноекономічної підготовки;
- цикл професійної та практичної підготовки
25
91
2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з
+
+
фундаментальної підготовки
2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогі чної спеціальності:
- доктор наук або професор
- кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідним для
100
100
виконання навчальних програм (у % від
потреби)
3.2 Забезпеченість здобувачів освіти
70
95
гуртожитком (у % від потреби)
3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць на
6
45
100 здобувачів освіти
3.4 Наявність пунктів харчування
+
+
3.5 Наявність спортивного залу
+
+
3.6 Наявність стадіону або спортивного
+
+
майданчику
3.7 Наявність медичного пункту
+
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної
+
+
компоненти)
4.2 Наявність освітньо-професійної програми
+
+
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної
-
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-

-

+75
+61
+66
Відповідає
-

-

_

-

_

Відповідає

+25
+39
Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає

Відповідає
Відповідає
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компоненти)
4.3 Наявність навчального плану,
+
+
Відповідає
затвердженого в установленому порядку
4.4 Наявність навчально-методичного
забезпечення для кожної навчальної
100
100
Відповідає
дисципліни навчального плану (%):
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних
100
100
Відповідає
програм дисциплін
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять,
100
100
Відповідає
завдань для лабораторних робіт
4.4.3 Методичних вказівок і тематик
100
Відповідає
контрольних, курсових робіт (проектів)
4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально+
+
Відповідає
гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (%)
4.6 Забезпеченість програмами всіх видів
100
100
Відповідає
практик (%)
4.7 Наявність методичних указівок щодо
+
+
виконання дипломних робіт (проектів),
Відповідає
державних екзаменів
4.8 Дидактичне забезпечення самостійної
роботи здобувачів освіти (у т.ч. з
100
100
Відповідає
використанням інформаційних технологій), %
4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і
+
+
Відповідає
вмінь здобувачів освіти
5. Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість здобувачів освіти
підручниками, навчальними посібниками, що
100
100
Відповідає
містяться у власній бібліотеці (% від потреби)
5.2 Співвідношення посадкових місць у
власних читальних залах до загального
3
5
+2
контингенту здобувачів освіти (%)
5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими
3
4
+1
періодичними виданнями
5.4 Можливість доступу викладачів і здобувачів
освіти до Інтернет як джерела інформації
Відповідає
4+
- наявність обладнаних лабораторій
+
+
- наявність каналів доступу
6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1 Умови забезпечення державної гарантії
+
+
Відповідає
якості вищої освіти
6.1.1 Виконання навчального плану за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
100
100
Відповідає
години, форми контролю,%
6.1.2 Підвищення кваліфікації викладачів
100
100
Відповідає
постійного складу за останні 5 років, %
6.2 Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
6.2.1 Рівень гуманітарних знань здобувачів
освіти:
Голова експертної комісії
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- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
завдання, %
6.2.2 Рівень фундаментальних знань
здобувачів освіти:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні
завдання, %
6.2.3 Рівень фахової підготовки:
- успішно виконані завдання з дисциплін
фахової підготовки, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з
дисциплін фахової підготовки, %
6.3 Чисельність викладачів постійного складу,
що обслуговують спеціальність, які
займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими
дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %
6.4 Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів та результатів їх
діяльності
6.5 Участь здобувачів освіти у науковій
діяльності (наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях; участь в наукових конференціях,
конкурсах, виставках, профільних олімпіадах
тощо)

90

100

+10

50

58

+8

90

100

+ 10

50

78

+28

90

100

+ 10

50

74

+24

100

100

Відповідає

+

+

Відповідає

+

+

Відповідає

Голова експертної комісії:
Ковальська Любов Леонідівна - завідувач кафедри
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького
національного
технічного
університету,
доктор
економічних наук, професор
Член експертної комісії:
Ткач Наталія Анатоліївна - голова циклової
випускової
комісії
із
галузі «Економіка
та
підприємництво» Чорноморського морського коледжу
Одеського національного морського університету

З експертними висновками
Директор
ДПТНЗ
міжрегіональне вище професійне

О.Д. Дмитрик
31.01.2020 року
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