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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
чергової акредитаційної експертизи підготовки
молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна
діяльність підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво» в Економіко-правовому коледжі Вінницького фінансовоекономічного університету

Відповідно до

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня

2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України від
06.03.2018 р. № 197-Л «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна
комісія у складі:
- Грицюк

Петро

кібернетики

Михайлович

-

завідувач

кафедри

економічної

Національної університету водного господарства та

природокористування,

доктор економічних наук,

професор, голова

комісії

-

Лучицька Наталя Юріївна - голова циклової комісії інформаційних
технологій та математики Хмельницького торговельно-економічного
коледжу

Київського

національного

торговельно-економічного

університету, викладач вищої категорії;
у період з 21.03.2018 по 23.03.2018 року розглянула подані матеріали та
провела перевірку на місці діяльності Економіко-правового коледжу Вінницького
фінансово-економічного університету щодо підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво»
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1. Загальна характеристика ВНЗ і спеціальності
Економіко-правовий

коледж

Вінницького

фінансово-економічного

університету функціонує на підставі основних засновницьких документів:
Чг

Ліцензія

Міністерства

освіти

і науки

України

серія

АЕ №

636845 від 19.06.2015 р. про надання освітніх послуг;
Положення Економіко-правового коледжу Приватного вищого
навчального закладу «Вінницький фінансово-економічний університет»,
яке затверджене ректором університету від 03 січня 2007 р.;
Довідки №474554 про включення до єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, виданої 20.05.2011 р.
Рішення про створення Економіко-правового коледжу Приватного
вищого

навчального

закладу

«Вінницький

фінансово-економічний

університет» прийняте зборами засновників університету від 31 травня
2007 року протокол №6 і наказу ректора Вінницького фінансовоекономічного університету від 01 червня 2007 року №61 про заснування
коледжу;
копії документів про відповідність приміщень та матеріальнотехнічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки,
охорони праці.
Економіко-правовий коледж як невідокремлений структурний підрозділ
Вінницького

фінансово-економічного

університету

здійснює

підготовку

молодших спеціалістів: з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»; 5.03050901
«Бухгалтерський облік», 5.03050801 «Фінанси і кредит», з галузі знань 0306
«Менеджмент і адміністрування», спеціальності
виробництва»,

з

галузі

знань

0304

«Право»

5.00960101
спеціальності

«Організація
5.03040101

«Правознавство», а також підготовку бакалаврів з галузі знань 08 «Право»,
спеціальності 081 «Право».
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з
З

2015

року

Економіко-правовий

коледж

ПВНЗ

«Вінницький

фінансово-економічний університет» очолює директор Білоконний Петро
Григорович, «Відмінник освіти України» (2004 р.).
Університет

та

керівництво

коледжу

приділяє

належну

увагу

становленню та розвитку Економіко-правового коледжу. Рівень матеріальнотехнічного, інформаційного забезпечення, а також розвиток навчальнометодичної бази коледжу постійно зростає. Питання організації навчального
процесу в коледжі та перспективи його подальшого розвитку неодноразово
розглядалися на засіданнях Педагогічної ради коледжу, ректорату та Вченої
ради університету. За результатами обговорення цих питань були прийняті
відповідні рішення, які дозволили забезпечити ефективність навчального
процесу та вдосконалити усі напрями робіт.
Загальні показники розвитку Економіко-правового коледжу наводяться
в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Загальні показники розвитку Економіко-правового коледжу
Вінницького фінансово-економічного університету___________
№
п/п

Показник

1

2
Вінницького

Значення
показника
3
фінансово-економічного IV

1.

Рівень акредитації
університету

2.

Кількість спеціальностей, акредитованих за:
- першим (бакалаврським) рівнем
- другим (магістерським) рівнем

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Економіко-правовий коледж як невідокремлений структурний
підрозділ університету
Кількість спеціальностей ліцензованих за початковим рівнем
(короткий цикл)
Кількість
спеціальностей
ліцензованих
за
першим
(бакалаврським) рівнем^
Кількість спеціальностей акредитованих за початковим рівнем
(короткий цикл)
Контингент студентів на всіх курсах: навчання

Голова експертної комісії

<4

4
4

5
1
5
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3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10
3.11

220
107
2
7
26

на денній формі навчання
на заочній формі навчання
Кількість відділень
Кількість предметних комісій
Кількість педагогічних працівників (всього)
Серед них:
викладачів вищої категорії
викладачів І категорії
- викладачів II категорії
- спеціалістів
Загальна /навчальна площа будівель, кв. м.
Загальний обсяг державного фінансування
Кількість посадових місць в читальному залі
Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів
- у тому числі з виходом в Інтернет

11
6
7
2
4720/3875
-

150
48
48

Для організації та забезпечення навчального процесу в Економікоправовому коледжі створено і діють 2 предметних, 5 випускових циклових
комісій, та кафедра права.
До діючих випускових циклових, комісій відносяться: випускові комісії з
інформаційної

діяльності

підприємства,

організації

виробництва,

бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту, правознавства.
Випусковою для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» є випускова циклова
комісія з інформаційної діяльності підприємства. Головою даної циклової
комісії є Сташко

Інна Василівна,

викладач

вищої категорії,

кандидат

економічних наук, доцент.
Випускова комісія з інформаційної діяльності підприємства здійснює
комплекс навчальних заходів з метою підготовки висококваліфікованих,
конкурентоздатних на ринку праці фахівців.
Перспективний

план

Економіко-правого

коледжу

побудований

з

врахуванням основних напрямів, перспектив діяльності коледжу і університету
в цілому і спрямований на формування освіченої, гармонійно розвиненої
особистості,

задоволення її потреб

у високоякісній

освіті,

відтворення

інтелектуального потенціалу суспільства. Систематично проводяться засідання
випускової циклової комісії з обговорення різноманітних питань, що стосується
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проблем організації навчального процесу відповідно до державних стандартів і
вимог

Болонського

індивідуальні

плани,

процесу.

На

підбиваються

засіданнях
підсумки

затверджуються
поточного

і

робочі

й

семестрового

контролю знань студентів, результатів відвідувань ними відкритих лекцій,
семінарських занять тощо.
Організація навчального процесу передбачає відповідний нормативним
вимогам

рівень

методичного

забезпечення

навчальних

дисциплін.

Цим

питанням в Економіко-правовому коледжі приділяється необхідна увага.
Методичними

вказівками,

методичними

матеріалами

програмами,
до

організації

опорними

конспектами

самостійної

роботи

лекцій,
студентів

забезпечені всі навчальні дисципліни. Приділяється також увага контролю
якості знань студентів. Для визначення поточної успішності та самостійної
роботи двічі на семестр проводяться, письмові модульні контрольні роботи з
усіх навчальних дисциплін, а також ведеться комп’ютерний тестовий контроль
та директорські контрольні перевірки. З метою визначення рівня підготовки
студентів розроблені відповідні комплексні контрольні завдання для молодших
і випускових курсів, які спрямовані на комплексну перевірку якості знань та
рівня професійної підготовки.
У своїй діяльності випускова циклова комісія керується Законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту», директивними документами
Міністерства освіти і науки України, Положеннями Національної доктрини
розвитку освіти, сучасними вимогами до молодших спеціалістів, які формують
ринкові економічні перетворення.
Намічені
циклової

основні

комісії з

напрямки

перспективного

інформаційної діяльності

розвитку

підприємства

випускової
до

програм

підготовки молодших спеціалістів з метою задоволення постійно зростаючого
попиту на висококваліфікованих фахівців з вищою освітою, здатних ефективно
працювати, вести цілеспрямовану виробничу та економічну роботу в умовах
ринкових відносин.
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Перспективний план розвитку випускової циклової комісії з інформаційної
діяльності підприємства побудований, виходячи з основних напрямів концепції
освітньої діяльності Економіко-правового коледжу та університету в цілому.
Чг

Ліцензія, сертифікати, накази щодо формування контингенту студентів,
статутні

документи

і

матеріали

підготовки

молодших

спеціалістів

з

інформаційної діяльності підприємства відповідають чинному законодавству у
галузі освіти.
В організаційному, науковому і методичному плані випускова комісія з
інформаційної діяльності підприємства забезпечує задоволення сучасних вимог
в якісній підготовці молодших спеціалістів. Цьому сприяє постійне піклування
про створення необхідного кадрового потенціалу.
Склад і характеристика педагогічного складу випускової циклової комісії
по

підготовці

молодших

спеціадістів

за

спеціальністю

5.03050201

«Інформаційна діяльність підприємства» наводяться в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Склад і характеристика педагогічного складу,
що здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050201
«Інформаційна діяльність підприємства»

1.

Випускова
циклова
комісія 3
інформаційної
діяльності
підприємства
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6

5

4

1

1

3 науковим
ступенем та
вченим
званням

І категорія

Вища категорія

Разом, осіб

^ на ук ов им

1

ступенем та
вченим
званням

II категорія

І категорія
?

II категорія

У тому числі

У тому числі
Вища категорія

з/
п

Назва
випускової
(циклової)
комісії

Сумісники

Н а постійній основі

Разом, осіб

№

Педагогічний склад, осіб

3 них працюють

1
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2.

Викладачі
інших
циклових
комісій

18

16

4

5

6

8

Всього

24

21

6

7

7

*12

2

2

3

3

-

-

-

-

2

3

Педагогічні працівники, що викладають навчальні дисципліни, мають
повну фахову вищу освіту і практичний досвід господарської та викладацької
роботи. Спеціальність кадрами викладачів укомплектована повністю.
Зважаючи на фаховість освіти, науково-методичний рівень викладачів
комісія констатує, що кількісний і якісний потенціал кадрового складу
достатній для надання освітніх послуг з підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за заявленою спеціальністю в
межах ліцензованого обсягу.
Підготовка
«молодший
діяльність

фахівців

спеціаліст»

заявленого

спеціальності

підприємства»

підприємництво» у

освітньо-кваліфікаційного

галузі

5.03050201

знань

0305

рівня

«Інформаційна
«Економіка

та

Економіко-правовому коледжі ПВНЗ «Вінницький

фінансово-економічний університет» відповідає типу й статусу вищого
навчального закладу.

2. Формування контингенту студентів
Випускова циклова комісія з інформаційної діяльності підприємства та
Економіко-правовий коледж в цілому надають значення процесу формування
та відбору контингенту студентів.
Відбір і прийом студентів здійснюється згідно з Правилами прийому, які
щорічно розглядаються на засіданнях Педагогічної ради коледжу, та Вченої
ради університету, затверджуються наказом ректора.
Організацію прийому студентів здійснює приймальна комісія, яка діє
згідно з Положенням про приймальну комісію вищого закладу освіти. До
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складу приймальної комісії входять представники адміністрації, викладачі
коледжу. Склад приймальної комісії щорічно затверджується наказом ректора.
Приймальна комісія працює згідно з чинним законодавством, відповідними
нормативними документами, умовами прийому до вищих навчальних закладів і
правилами прийому до коледжу.
Формування контингенту студентів проводиться в основному за рахунок
школярів м. Вінниці, навколишніх сільських районів та інших міст регіону.
Для більш ефективного і якісного формування контингенту студентів за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» використовуються
різноманітні джерела і форми роботи: видаються і розповсюджуються рекламні
проспекти, оголошення в періодичній пресі, на радіо, телебаченні, проводяться
бесіди з учнями випускних класів шкіл, учнями ліцейних класів економічного
профілю, на зустрічах в День відкритих дверей та на загальних заходах.
З метою формування контингенту студентів, залучення до навчання
кращих випускників шкіл активно проводиться профорієнтаційна робота
викладачами. Працюють курси поглибленої підготовки абітурієнтів, відкриті
ліцейні класи у середній школі № 7 м. Вінниці, які зорієнтовані на підготовку
до вступу на економічні спеціальності, є договори зі школами №6, №7 та №10
м. Вінниці про спільну діяльність з профорієнтації, налагоджені стосунки з
навчальними закладами 26 районів області.
У середніх школах № 2 м. Хмільника, № 2 м. Жмеринки, № 1 м. Літина на
підставі договорів про спільну діяльність створено і діють підготовчі курси чи
профільні класи, які зорієнтовані на навчання випускників цих шкіл в коледжі
для отримання економічної освіти. Укладено угоди з більш ніж 30 школами
Вінницької, Хмельницької, Черкаської областей на предмет профорієнтації
учнів з видачею їм рекомендацій педагогічними радами шкіл на вступ до
коледжу.
У процесі перевірки експертною комісією встановлено фактичні показники
формування контингенту студентів зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна
діяльність підприємства», які наводяться в таблиці 2.1.
Голова експертної-комісії
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Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів
зі спеціальністі
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»
Роки

Показник

№

п/п

2.

Л іцензований
обсяг
підготовки
спеціальністю (ден на форма/заочна)
Прийнято на навчання, всього осіб
-

3.

4.

2017-2018

н.р.

н.р.

4

5

6

30/30

30/30

30/30

17

31

31

13

21

21

4

10

10

-

“

-

за

Д енн а ф орма

Заочна форма
Зарахованих на пільгових ум овах, з якими
укладено договори на підготовку
П одано заяв на одн е м ісце за формами
навчання
-

ден на

1,1

1,2

-

заочна

0,7

1,02

1,2
1,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

К онкурс абітурієнтів на місця держ авного
замовлення
-

5.

2016-2017

2

1

1.

2015-2016
н.р.

Д енн а

Заочна
Кількість
випускників ВН З
акредитації,
прийнятих
на
термін навчання

7

І-ІІ рівнів
скорочений

Експертною комісією також проаналізовано динаміку змін контингенту
студентів по денній та заочній формі навчання за спеціальністю 5.03050201
«Інформаційна діяльність підприємства», яка засвідчує, що в Економікоправовому коледжі ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»
приділяється

необхідна

увага

питанням

профорієнтаційної

роботи

у

відповідності із встановленими вимогами. Динаміка змін контингенту студентів
за

спеціальність

5.03050201

«Інформаційна

діяльність

підприємства»

наводиться в таблиці 2.2.

Голова експертної комісії
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Таблиця 2.2
Динаміка змін контингенту студентів Економіко-правового коледжу
за спеціальністю 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»
Показник

№

1.
2.
3.

4.

Роки

**

Всього
студентів
на
спеціальності
Всього студентів у ВНЗ на 1
жовтня відповідного року
Кількість
студентів,
яких
відраховано (всього) в т.ч.:
- За невиконання
навчального плану
- За грубі порушення
дисципліни
- У зв’язку з переведенням
до інших ВНЗ
Інші причини
Кількість
студентів,
які
зараховані на старші курси
(всього) в т.ч.:
Переведених із інших
ВНЗ
Поновлених на навчання

2 315/2016
курси)
III
II

2016/2017
(курси)
III
II

17

27

13
380

2017/2018
(курси)
III
11
24

28

17

333

328
"

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

-

-

“

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Проаналізовані експертною комісією матеріали та відповідні документи,
що відображають процес формування контингенту студентів та динаміку змін
контингенту студентів засвідчують, що коледж дотримується ліцензійних умов
прийому студентів.
В

цілому формування контингенту студентів проводиться на

належному рівні та здійснюється у відповідності до вимог Міністерства
освіти і науки України.

3. Зміст підготовки фахівців
Вимоги та зміст підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» визначаються наступними
документами:

освітньо-професійною

програмою;

навчальним

планом;

програмами навчальних дисциплін.
Голова експертної'комісії
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Державний галузевий стандарт молодших спеціалістів зі спеціальності
5.03050201

«Інформаційна

діяльність

підприємства»

галузі

знань

0305

«Економіка та підприємництво» затверджені наказом № 443 від 17.04.2015р.
Міністерства освіти і науки України.
Засоби діагностики якості вищої освіти зі спеціальності 5.03050201
«Інформаційна діяльність підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво»
«молодший

підготовки

спеціаліст»

фахівців

затверджені

освітньо-кваліфікаційного
наказом

№443

від

рівня

17.04.2015р.

Міністерства освіти і науки України.
Для забезпечення підготовки фахівців в коледжі розроблено освітньопрофесійну програму підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» з галузі знань 0305
«Економіка і підприємництво», яка встановлює кваліфікаційний рівень, а також
визначає

систему

компетентностей

майбутніх

фахівців

з інформаційної

діяльності підприємства. Освітньо-професійна програма покладена в основу
розробки навчального плану і.його структурно-логічної схеми.
Аналіз розроблених та затверджених освітньо-професійної програми,
навчального плану і програм навчальних дисциплін свідчить, що вони
відповідають

вимогам

і

забезпечити

нормативний

стандартам,
зміст

а також

навчання

спроможностям

молодших

коледжу

спеціалістів

зі

спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства».
Навчальний план складається з трьох основних циклів навчальних
дисциплін нормативної частини (гуманітарної та соціально -

економічної

підготовки,

підготовки,

професійної

природничо-наукової
та

практичної

та загальноекономічної

підготовки)

та

циклу дисциплін

вибіркової

частини з дотриманням кредитного співвідношення навчального часу між
циклами. Процес загальноосвітньої підготовки здійснюється за окремими
навчальними планами.
В Економіко-правовому коледжі, приділяється постійна увага організації
Голова експертної комісії
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самостійної роботи

студентів.

Планування

самостійної роботи

студента

здійснюється відповідно до навчального плану, робочих планів та робочих
програм дисциплін та методичних вказівок.
Навчальним планом передбачено проходження навчальної практики (з
інформатики та комп’ютерної техніки; виробничої практики: автоматизована
обробка економічної інформації;

що сприяє набуттю студентами навичок

використання теоретичних знань у практичній діяльності, що відповідає
вимогам ГСВОУ.
Освітньо-професійна

програма

передбачає

проводити

державну

атестацію у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з дисциплін:
інформаційна діяльність підприємства, інформаційні системи і технології на
підприємстві, офісні системи та електронний документообіг, Інтернет-технології в
інформаційній діяльності, основи алгоритмізації та програмування.
Разом

з

цим

доцільно

в подальшому

вдосконалювати

вибіркову

частину навчального плану, як стосовно навчальних дисциплін так, і практик з
урахуванням особливостей підготовки фахівців зі спеціальності відповідно
до галузевих і регіональних потреб, наявного кадрового потенціалу коледжу.
Загалом,

зміст

підготовки

фахівців

забезпечує

дотримання

співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідність
підготовки державним вимогам, потребам ринку праці та компетентностям
особистості, вирішення питань безперервності, наступності та ступеневої
підготовки з інформаційної діяльності підприємства.
Нормативні
діагностики
«Інформаційна

та

варіативні

молодших
діяльність

відповідають чинним

частини

спеціалістів

зі

підприємства»

ОКХ,

ОПП

та

спеціальності
за

змістом

Засоби

5.03050201
та

формою

стандартам. Навчальні плани та розроблені на їх

основі навчальні програми забезпечують логічну послідовність викладання
дисциплін і відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

Голова експертної'комісії
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4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчальновиховного процесу
Організація

навчально-виховного

процесу

в

Економіко-правовому

коледжі базується на нормативно-організаційних та методичних документах
Міністерства освіти і науки

України. Організація навчання здійснюється

відповідно до навчальних планів, затверджених педагогічною радою коледжу.
Навчальний план спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність
підприємства» складений на підставі 01111 та логічно-структурної схеми
підготовки

молодших

спеціалістів

і

чітко

визначає

перелік

та

обсяг

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення,
конкретні форми проведення занять та їх обсяг, форми та засоби проведення
поточного

та

підсумкового контролю. З метою конкретизації планування

навчального процесу складається робочий навчальний план на кожний
навчальний рік та графік навчального процесу, які затверджуються директором
Коледжу. Графік навчального процесу передбачає тривалість теоретичних і
практичних занять, проходження практик, екзаменаційних сесій, перелік
дисциплін, за якими проводиться підсумковий контроль. Обсяг тижневого
аудиторного навантаження на студентів відповідає нормативним вимогам.
Експертна комісія зазначає, що навчальний план відповідає ОПП.
З графіком навчального процесу узгоджується графік контролю за роботою
студентів,

який

визначає

термін

проведення

викладачами

письмових

контрольних робіт, індивідуальних занять і співбесід, виконання комплексних
завдань. Крім того, кожна циклова комісія, яка забезпечує навчальний процес
спеціальності

«Інформаційна

діяльність

підприємства»,

складає

графік

проведення консультацій та індивідуальної роботи зі студентами.
Після закінчення навчального року випускова циклова комісія розглядає
на своєму засіданні результати, а педагогічна рада Економіко-правового
коледжу заслуховує звіти про підсумки навчально-виховної, наукової та науковометодичної роботи: При цьому звертається увага не лише на фактичне, але і якісне
Голова експерт нії комісії

П.М. Грицюк

14

виконання

навчального

навантаження

та

індивідуальних

планів

роботи

викладачів. Контроль за організацією навчального процесу здійснюється шляхом
вивчення певного питання і обговорення його на засіданнях випускової
циклової комісії, педагогічної ради коледжу.
Для забезпечення спроможності якісної підготовки молодших спеціалістів
з інформаційної діяльності підприємства в коледжі ведеться необхідна і
цілеспрямована навчально-методична робота. Як показує експертний аналіз, всі
дисципліни навчального плану для молодших спеціалістів з спеціальності
«Інформаційна діяльність підприємства» мають повне методичне забезпечення.
Викладачами циклових і предметних комісій проведений розподіл кожної
навчальної дисципліни на структурно-логічні модулі розроблені за єдиною
структурою і впорядковані навчально-методичні комплекси.
Для

кожної дисципліни

навчального

плану розроблені

навчально-

методичні комплекси, які представлені навчальною програмою, робочою
навчальною

програмою,

що

містить

зміст

навчальної

дисципліни,

послідовність, організаційні. форми її вивчення та обсяг, форми і засоби
поточного

і

підсумкового

контролю;

структурно-логічну

схему

міждисциплінарних зв'язків; методичними вказівками до виконання практичних
завдань; курсових робіт і самостійної роботи студентів, варіантами модульних
контрольних робіт, екзаменаційними білетами, критеріями оцінювання знань
студентів.
Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін навчального плану
підготовки

молодших

підприємництво»

зі

спеціалістів

спеціальності

галузі

знань

5.03050201

0305

«Економіка

«Інформаційна

та

діяльність

підприємства» за формою і за змістом відповідають освітньо-професійній
програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці.
Експертна комісія зазначає достатній рівень розробки змісту і
структури навчальних і робочих програм навчальних дисциплін та їх
належне забезпечення літературою у бібліотечному фонді Коледжу.
Голова експертної-комісії
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У навчально-методичних комплексах дисциплін

представлені основні

методичні матеріали навчальної дисципліни, які постійно удосконалюються і
доповнюються новими методичними напрацюваннями. Навчально-методичне
забезпечення дисциплін робочого навчального плану підготовки молодших
спеціалістів

зі

спеціальності

5.03050201

«Інформаційна

діяльність

підприємства» наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1
Навчально-методичне забезпечення дисциплін робочого навчального
плану підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна
діяльність підприємства»
№
зп

Найменування навчальної
дисципліни згідно 3
навчальним планом

1

2

1

Основи філософських
знань
Іноземна мова
(за
професійним
спрямуванням)
Правознавство
Історія України
Соціологія
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)
Культурологія
Фізичне виховання
Політична економія
Вища математика

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

Навчаль
ного
контенту

4
5
3
1.Нормативні дисципліни
1.1.Цикл загальної підготовки

Економіка
підприємства

13
14

Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік

Голова експертної комісії

'

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

Інформатика
та
комп’ютерна техніка

12

Інформація про наявність («+», «-« або немає потреби)
Завдань для
Питань,
Планів
Завдань для
задач або
комплексної
самостійної
практичних
контрольної
кейсів для
роботи
(семінарських)
роботи
студентів
поточного
і
занять
підсумкового
контролю
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1
15
16
17

1

2

3

4

5
6

7

8
9
10

1
2

3
4
5
6

1

2
3

2
Статистика
Екологія
Безпека
життєдіяльності

3
+
+
+

4
+
+
+

5
+
+
+

1.2.Цикл професійної підготовки
+
+
+

Інформаційна
діяльність
підприємства
Планування
та
організація виробничої
діяльності
підприємства
Інформаційні системи
і
технології
на
підприємстві
Нормативна
база
інформаційної
діяльності
підприємства
Захист інформації на
підприємстві
Офісні
системи
і
електронний
документообіг
Інтернет-технології в
інформаційній
діяльності
Основи алгоритмізації
Електронна комерція
Охорона праці

7
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.1.Цикл загальної підготовки
+
+
+
Політологія
+
+
+
Психологія діяльності
та
навчальний
менеджмент
+
+
+
Психологія
+
+
+
Підприємництво
+
+
+
Програмування
+
+
+
Національна
економіка
2.2.Цикл професійної підготовки
+
+
+
Управління
інформаційними
ресурсами
+
+
+
Державна
інформаційна політика
+
+
+
Макроекономіка

Голова експертної комісії

6
+
+
+
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1
4

5
6
7
8
9
10
11
12

2
Рекламноінформаційна
діяльність
підприємства
Інформаційний бізнес
Мікроекономіка
Економічна
кібернетика
Регіональна економіка
Управління витратами
Ціноутворення
Історія економіки та
економічної думки
Математичне
програмування

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

Методична робота Економіко-правового коледжу в цілому спрямована на
вдосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію навчального
процесу, забезпечення індивідуальної і, самостійної роботи студентів, підвищення
педагогічної майстерності викладачів.
Навчальні

плани

коледжу

підготовки

молодшого

спеціаліста

з

інформаційної діяльності підприємства узгоджені з навчальними планами
підготовки бакалавра з економічної кібернетики у Приватному вищому
навчальному закладі «Вінницький фінансово-економічний університет» за
змістом програм та кількістю кредитів, що дає можливість випускникам
коледжу продовжувати навчання за скороченим терміном як в університеті так і
в інших вищих навчальних закладах.
Експертна комісія констатує, що розроблено навчально-методичні
комплекси з усіх дисциплін навчального плану. Всі навчальні дисципліни
забезпечені методичними розробками
лабораторних

та

семінарських

планів лекційних,

занять.

Дидактичне

практичних,
забезпечення

самостійної роботи студентів відповідає встановленим вимогам.

Голова експертної комісії
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5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Підготовку

молодших

спеціалістів
діяльність

у

коледжі

5.03050201

«Інформаційна

викладачів,

в т.ч. 21 штатних та 3 за сумісництвом.

зі

підприємства»

спеціальності

забезпечують

24

Із загальної кількості

викладачів: 9 викладачів вищої категорії, 14 викладачів першої та другої
категорії, 15 викладачів з науковими ступенями.
Атестація викладачів у коледжі ведеться згідно за Типовим положенням
про

атестацію

педагогічних

працівників

України.

Всі

викладачі,

які

забезпечують підготовку молодших спеціалістів з спеціальності «Інформаційна
діяльність

підприємства»

мають

вищу

фахову

освіту,

яка

відповідає

дисциплінам, що викладають.
До складу випускової циклової комісії входять 6 викладачів, серед них: З
викладачі вищої категорії та 3 викладачі першої і другої категорії, 5 кандидати
наук. Освіта викладачів випускової циклової комісії відповідає навчальним
дисциплінам,

що

ними

викладаються.

Список

педагогічних

працівників

випускової циклової комісії по підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» наводиться в таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Список педагогічних працівників випускової циклової комісії по
підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050201

№
п/п
1
2

«Інфо рмаціина діяльність підприємства»
Категорія, педагогічне звання ( за
Прізвище та
наявності - науковий ступінь, вчене
Посада
ініціали
звання)
голова випус
вища категорія, к.е.н., доцент
кової циклової
Сташко І.В.
комісії
вища категорія, к. е.н., доцент
Акулов М.Г.
викладач

3

Ліман В.В.

викладач

вища категорія, к.т.н., доцент

4

Тютюніков І.Є.

викладач

5

Нелюба В.М.

викладач

перша категорія, к.т.н., доцент
перша категорія, к.т.н.,

6

Мусієнко О.Л.

викладач

друга категорія

Голова експертної комісії
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Список

педагогічних

працівників

інших

циклових

комісій

по

забезпеченню підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050201
«Інформаційна діяльність підприємства» наводиться в таблиці 5.2.
Таблиця 5.2.
Список педагогічних працівників інших циклових комісій по
забезпеченню підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»
№
п/п

Прізвище та
ініціали

Посада

Категорія, педагогічне звання ( за
наявності - науковий ступінь, вчене
звання)

1

Лиса О.І.

викладач

вища категорія, к.і.н.

2

Моісеєнко С.І.

викладач

вища категорія

3

Карпенко В.Д.

викладач

вища категорія, к.філос.н.

4

Яровий А.М.

викладач

вища категорія, к.філос.н.

5

Бачара Я.Р.

викладач

вища категорія

6

Марченко Ю.Г.

викладач

І категорія

7

Лисак І.В.

викладач

II категорія

8

Поліщук Н.В.

викладач

вища категорія, к.е.н.

9

Лопатюк Р.І.

викладач

вища категорія, к.е.н.

У

підготовці

молодших

спеціалістів

зі

спеціальності

«Інформаційна діяльність підприємства» також беруть участь циклова комісія з
гуманітарних дисциплін та циклова комісія з природничо-математичних
дисциплін. Якісний
забезпечують

склад

викладачів

навчальний процес

цих

зі

«Інформаційна діяльність підприємства»,

циклових

спеціальності

комісій,

які

5.03050201

відповідає нормативним вимогам.

Кожний викладач коледжу щорічно складає індивідуальний план по
підвищенню професійної майстерності, в якому передбачаються форми і зміст
самоосвіти, впровадження в навчальний процес інноваційних форм і методів
навчання, ефективних педагогічних технологій. Керівництво коледжу приділяє
значну увагу мотивації професійного росту та творчої майстерності педагогів.
Голова експертної комісії

^

"
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У коледжі відпрацьована система підвищення професійної і педагогічної
майстерності

персоналу.

свою кваліфікацію

за

Всі

викладачі

щорічними

коледжу

цільовими

постійно

планами

підвищують

на

факультетах

підвищення кваліфікації Донецького національного університету (м. Вінниця),
Житомирського, державного технологічного університету та інших вищих
навчальних закладах.
Викладачі коледжу залучаються до науково-дослідницької роботи, молоді
викладачі навчаються в університетському психолого-педагогічному семінарі.
Викладачі коледжу працюють над удосконаленням навчального процесу
шляхом

застосування

передових

інноваційних

педагогічних

технологій,

активних методів навчання із застосуванням інтерактивного, мультимедійного
обладнання та дистанційної форми навчання.
Голова випускової циклової комісії - Сташко Інна Василівна, викладач
вищої категорії, кандидат економічних наук, доцент. У 2006 році закінчила
Вінницький

торговельно-економічний

інститут,

спеціальність

«Економіка

підприємства», у 2012 р. -- Вінницький торговельно-економічний інститут,
спеціальність «Економічна кібернетика» . В 2016 році пройшла підвищення
кваліфікації з спеціальності «Економічна кібернетика» в

Полтавському

університеті економіки і торгівлі. Навчальні заняття проводить на високому
професійному рівні. Впроваджує новітні технології та методики навчання.
Працює в напрямку забезпечення елементів дистанційного навчання та його
навчально-методичного наповнення.
Як показує експертний аналіз, наявний кількісний і якісний склад
педагогічних працівників забезпечує ефективне функціонування Економікоправового коледжу ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»
та його спроможність підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» і м ає показники, які є
достатніми

і

відповідають

вимогам

щодо

акредитації

заявленої

спеціальності за першим рівнем акредитації.
Голова експертної комісії
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6. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
навчального процесу
Експертна комісія зазначає, що Економіко-правовий коледж ПВНЗ
«Вінницький фінансово-економічний університет» має необхідні

документи,

що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування
основними засобами для навчально-виховного процесу на строк, необхідний
для завершення повного циклу освітньої діяльності (Державний акт на
право власності на земельну ділянку ЯБ № 674051, Свідоцтво про державну
рестрацію юридичної особи А00 № 142779. Свідоцтво про право власності
ЯЯЯ № 771472, Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи,
документ щодо відповідності вимогам правил пожежної безпеки та нормам з
охорони праці).
Комісія встановила, що матеріально-технічна база Економіко-правового
коледжу ГІВНЗ «Вінницького фінансово-економічного університету» відповідає
встановленим вимогам нормативних документів.
Загальна площа приміщень, що використовуються Економіко-правовим
коледжем у навчальному процесі складає 4720, 2 м2, у тому числі

площа

навчальних приміщень - 3291,2 м2. Площа приміщень для занять студентів
(лекційні,
2537,2

аудиторні
2

м ,

площа

приміщення,
комп’ютерних

кабінети, лабораторії
•

лабораторій складає
2

тощо)

становить
2

99,4 м , площа

.

.

приміщень для занять фізичним вихованням 654, 6 м . Бібліотека, у тому числі
2

2

читальний зал, має площу 436 м , гуртожиток - 2498,5 м , їдальня, буфети 2

2

233 м , медичний пункт - 26,5 м .
Керівництвом Економіко-правового коледжу, ведеться цілеспрямована
робота для покращення матеріально-технічної бази з метою підвищення
спроможності вести навчальний процес на належному рівні. Навчальноматеріальна база Економіко-правового коледжу включає навчальний корпус №3
загальною площею 4720,2

Голова експертної комісії

квадратних метрів, в якому розміщено 24 аудиторії,
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спеціалізованих кабінетів, лабораторій, інших службових приміщень. Коледж
має 4 комп'ютерних класи, які об'єднані локальною мережею і мають реальне
програмне

забезпечення.

Всі

кабінети,

лабораторії

обладнані

сучасним

устаткуванням, меблями, інвентарем, що забезпечує виконання лабораторних і
практичних

робіт.

Навчальні

приміщення,

які

використовуються

для

навчального процесу обстежені, на них складені і завірені міською санітарною
службою санітарні паспорти та зроблені висновки про відповідність наявних
приміщень

вимогам

санітарних,

пожежних

та

охорони

праці

норм

і

нормативних документів.
В університеті є гуртожиток де проживають 100% від потреби студенти
коледжу, в якому створені належні санітарні і побутові умови, що сприяють
успішному навчанню та змістовному відпочинку студентської молоді.
В

Економіко-правовому

коледжі,

створено

належні

умови

для

забезпечення здоров'я та для організації дозвілля і відпочинку студентів:
працює їдальня, медпункт, перукарня, функціонує студентська художня
самодіяльність,

діє

спортивно-оздоровчий

комплекс,

до

якого

входять

спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, спортивні кімнати для
гурткової

роботи

обладнані

спортивними

тренажерами

та

необхідним

спортивним інвентарем.
Перелік
виконання

спеціалізованих

навчального

плану

лабораторій
по

з

підготовці

ПЕОМ,

які

молодших

забезпечують
спеціалістів

з

спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» наводиться в
таблиці 6.1
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Таблиця 6.1
Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують
виконання навчального плану зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна
_____________ _________ діяльність підприємства»______________ _________
Найменування Доступ до
Найменуван
Інтернету,
пакетів
Модель і марка
Найменування
ня
наявність
прикладних
персональних
№ комп’ютерно
навчальної
програм (у
каналів
комп’ютерів, їх
ї лабораторії,
дисципліни
доступу
тому числі
кількість
її площа
ліцензованих)
(так/ні)
1. Інформаційна
Місгозой \¥огсі
МІСГОЗОЙ Ехсеї
діяльність
16 системних
Ореп ОШсе
підприємства,
блоків,
Комп’ютерна
2. Планування
16 моніторів
1С
так
1 лабораторія
Бухгалтерія 8
та організація
Сеіегоп 2.00
Місгозой
№207, 60 м2
виробничої
Е>е11 Е 770 Р
Ассезз
Бигоп 1.2 О
діяльності
N 0 «Парус»
підприємства
РЬіІІірз 107 8
N 01" алактика»
1. Інформаційні
системи і
Місгозой \Уогсі
16 системних
технології на
Місгозой Ехсеї
блоків,
підприємстві
Комп’ютерна
Ореп ОШсе
16 моніторів
так
2. Нормативна
2 лабораторія
1С
Сеіегоп 2.00
база
№310, 60 м2
Бухгалтерія 8
Беїі Е 770 Р
інформаційної
діяльності
підприємства
Важливу роль в організації навчально-виховного процесу в Економікоправовому коледжі відіграє інформаційне забезпечення, високий рівень якого
створюють

бібліотека,

редакційно-видавничий

відділ,

використання

комп'ютерних лабораторій.
Експертна

комісія

зазначає,

що

стан

матеріально-технічного

забезпечення навчального процесу в Економіко-правового коледжу

ПВНЗ

«Вінницький фінансово-економічний університет» відповідає Ліцензійним
умовам надання освітніх послуг зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна
діяльність підприємства» .
Голова експертної комісії

V,

Д/

П.М. Грицюк

Основу

інформаційного

забезпечення

процесу

підготовки

фахівців

спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» складають
бібліотечний фонд Коледжу та електронні засоби інформації.
Коледж має власну бібліотеку. Загальна площа приміщень бібліотеки
2

становить 436 м : площа для зберігання фондів -

2

128 м ’ площа для

обслуговування користувачів - 150 м2 , а також абонемент - 76 м2 , архів - 53
м2.
Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.01.2018 року нараховує 130
тис.

інформаційних

документів,

з

них:

навчальних

видань

-

63 947

примірників, навчально-методичних посібників - 59 110 примірників, в тому
числі на електронних носіях- 5 108 примірників . Формування бібліотечного
фонду проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у
комплектуванні надається навчальним виданням, підручникам, посібникам,
спеціальній та довідковій літературі.
Сформовано також електронну базу навчальної літератури. Список
вітчизняних

фахових

періодичних видань, якими забезпечена бібліотека

наводиться в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2
Список фахових періодичних видань з підготовки фахівців
зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»
№
п/п

Назва періодичного видання

Рік
надходження

1

Сети и телекомуникации

2017-2018

2

Управляющие системи и машиньї

2017-2018

3

Кібернетика і системний аналіз

2017-2018

4

Злекіронное моделирование

2017-2018

В Економіко-правовому коледжі розроблена програма інформаційного
Голова експертної комісії

забезпечення навчального процесу, яка передбачає можливості використання
сучасних освітніх технологій із застосуванням комп'ютерної техніки, та освітніх
інформаційних технологій. Програма комп'ютеризації навчального процесу
реалізується в напрямі переходу на новітні інформаційні продукти з виходом в
Інтернет

цілодобово.

Використовуються

наступні

засоби

інформатизації

навчального процесу: електронні підручники, електронний каталог літератури,
електронний варіант методичних матеріалів, які видавалися типографським
способом; інформаційні технології при проведенні проміжного і підсумкового
контролю знань (тестування, модульні завдання і т.п.); ліцензійні спеціальні
програми автоматизації офісної діяльності «Асистент», операційна система
\¥ іЖ)(Ж8,

автоматизована

система

Парус,

ІС-Підприємство,

Галактика,

автоматизована система тестів контроль знань студентів.
Застосування

інформаційних

Економіко-правового

коледжу

технологій

дозволяє

значно

в

навчальному

підвищити

процесі

спроможність

навчального закладу до якісної практичної підготовки фахівців. Через електронну
пошту та Інтернет викладачі і студенти отримують найновішу професійну та
наукову інформацію. Інформаційне забезпечення доповнюється надходженнями
інструктивно-нормативних документів, законодавчої бази, що сприяє підвищенню
професійної підготовки.
В інформаційно-бібліографічній роботі використовуються такі ефективні
заходи як: читацькі конференції, огляди фахових журналів, організовуються
книжкові виставки нових надходжень та тематичні за календарем знаменних і
пам'ятних дат. Надаються консультації з оформлення списків використаних
джерел до рефератів, курсових робіт. Роботу бібліотеки спрямовано на
формування бібліотечного фонду згідно з навчальними планами, на якісне і
оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування студентів
Економіко-правового коледжу. Забезпеченість студентів навчальною літературою
достатньо для якісного проведення навчального процесу і підготовки молодших
спеціалістів з організації виробництва.
Голова експертної комісії
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Педагогічні

працівники

інформаційної діяльності

випускової

підприємства

циклової

поповнюють

комісії

коледжу

бібліотеку

з

власними

розробками, зокрема:
Чг

-опубліковані

викладачами

посібники з навчальних
-

навчальні

та

навчально-методичні

дисциплін;

розроблені та опубліковані типографським способом опорні конспекти

лекцій та методичні вказівки до практичних занять;
-підготовлені методичні вказівки та контрольні завдання для перевірки
рівня залишкових знань студентів по всім навчальним дисциплінам;
-розроблені навчально-методичні завдання щодо організації самостійної
роботи та практичної підготовки студентів, удосконалення форм і методів
контролю знань студентів.
Повноцінному

виконанню

навчального

плану

підготовки

молодших

спеціалістів із спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» сприяє
наукова робота як викладачів, так і студентів. Для кожного викладача і студента
затверджено теми наукових робіт, по яким здійснюються наукові дослідження.
Педагогічні працівники беруть активну участь у наукових конференціях,
методичних семінарах, що знаходить своє відображення в наукових публікаціях та
в звітах з наукових робіт.
Керівництво Економіко-правового коледжу забезпечує умови з охорони
праці та техніки безпеки, вживає заходів з метою поліпшення умов праці,
підтримує нормальний температурний, світловий і шумовий режим у навчальних і
службових приміщеннях. Підготовка матеріальної бази до кожного навчального
року визначається планом по університету.
Інформаційне забезпечення, яке має Економіко-правовий коледж ПВНЗ
«Вінницький фінансово-економічний університет, в цілому дозволяє якісно
готувати фахівців зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність
підприємства» і відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в галузі
вищої освіти.
Голова експертної'комісії
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7. Якісні характеристики підготовки фахівців
В Економіко-правовому коледжі приділяється належна увага питанням
якості підготовки фахівців, що є основним критерієм оцінки спроможності
навчального закладу вести навчальний процес на відповідному рівні. З цією
метою розроблена система контролю та управління якістю, яка охоплює весь
період навчання студента.
Експертна комісія проаналізувала зміст системи забезпечення якості
освіти у Економіко-правовому коледжі і прийшла до висновку, що
спрямовані на забезпечення якості освіти та

заходи

вдосконалення навчальних

програм достатні і включають: сформовані цілі і завдання навчальних програм;
розробку структури навчального плану, мінімізація кількості навчальних
дисциплін, їх переліку і змісту; формування вимог до результатів навчання за
попереднім рівнем; підвищення якості методичного забезпечення навчальних
дисциплін; формування критеріїв, за якими відбувається перегляд навчальних
планів; оцінювання ефективності роботи викладачів; заходи по вдосконаленню
методів викладання і об’єктивності оцінювання; та інші.
Система контролю та управління якістю передбачає проведення різних
форм контролю, серед яких використовується поточний модульний, тестовий та
підсумковий контроль відповідно до державних стандартів та вимог Болонського
процесу. Поточний контроль роботи студентів включає самостійні та контрольні
роботи з практичних занять та виконання модульних контрольних завдань,
перевірки рівня, засвоєння теоретичного і практичного матеріалу. Підсумковий
контроль проводиться у наступних формах: іспити (з урахуванням результатів
поточного контролю), комплексні контрольні завдання, комплексні перевірки
залишкових знань студентів, виконання і захист курсових робіт, захист
виробничої практики, комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом.
Форми організації та контролю за станом навчального процесу, облік та
звітність про роботу викладачів та виконання студентами навчальних планів
повністю відповідають сучасним державним вимогам і здійснюється навчальним
Голова експертної-комісії
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відділом під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи.
Обов'язкове відпрацювання студентами пропущених лекцій, практичних та
лабораторних занять. Протягом семестру викладачі проводять підсумковий
контроль знань студентів, чим сприяють подальшому поліпшенню навчальновиховного процесу. Викладачі систематично контролюють відвідування занять
студентами та їх поточну успішність, що знаходить відображення в журналах
обліку роботи викладача та відповідно до Болонського процесу виводиться
рейтинг успішності студентів.
Для проведення контролю знань студентів використовуються результати
планових контрольних робіт, оцінки за практичні та семінарські заняття,
виконання самостійних домашніх завдань тощо. За наслідками перевірки знань
приймаються необхідні оперативні заходи щодо своєчасної ліквідації поточної
заборгованості студентів з окремих дисциплін.
З метою визначення рівня гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки студентів в Економіко-правовому коледжі проводиться контроль
рівня залишкових знань, який здійснюється систематично у формі виконання
комплексних контрольних робіт. З цією метою для студентів розроблено
відповідні пакети комплексних контрольних завдань з навчальних дисциплін
гуманітарного, природничо-наукового та професійного циклів.
Експертна перевірка рівня залишкових знань студентів 2 та 3 курсів
(групи 47 ЕПК; 48 ЕПК) з циклу гуманітарної, фундаментальної та
підготовки

показала,

що

в

коледжі

фахової

підтримується достатній рівень

підготовки фахівців, який відповідає сучасним вимогам. Контрольні заміри знань
засвідчили, що студенти оволоділи теоретичним програмним матеріалом і вміють
використовувати одержані знання та професійні компетентності при вирішенні
практичних завдань. Рівень знань є достатнім як за показниками абсолютної
успішності, так і за показниками якості. Відхилення від результатів самоаналізу
знаходиться в допустимих межах.
Результати виконання комплексних контрольних робіт (ККР) наведені у
Голова експертної комісії
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таблиці 7.1.
Таблиця 7.1
Результати замірів знань студентів спеціальності «Інформаційна
діяльність підприємства» тири експертній перевірці
Успішність
№

Якість

Дисципліна
самоаналіз

експертиза

відхилення

експертиза

відхилення

66,6

61,1

-5,5

62,5

58,3

-4,2
-4,8

самоаналіз

Цикл гуманітарних дисциплін
Історія
1 України

100

Основи
філософських
2 знань
Всього

100

100

100

100
100
59,7
64,5
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

Вища
1 математика

100

100

-

61,1

55,6

-5,5

Політична
2 економія

100

100

-

66,6

61,1

-5,5

Всього

100

100

63,8

58,3

-5,5

62,5

58,3

-4,2

58,3

58,3

60,4

56,2

Цикл професійної підготовки
Інформаційна
діяльність
1 підприємства
Інформаційні
системи
і
технології на
2 підприємстві
Всього

100

100

100

100

100

100

-

-

-2,1

Відхилення результатів експертизи від результатів самоаналізу по
якісній успішності становить становить -4.1% .
Експертною комісією також проаналізовані курсові роботи, які студенти
спеціальності
відповідності із

«Інформаційна
навчальним

Голова експертної комісії

діяльність

підприємства»

виконують

у

планом. Експертною комісією була проведена

^

—
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перевірка курсових робіт, підготовлених студентами 2-го курсу з навчальної
дисципліни «Політична економія» (таблиця 7.2).
Таблиця 7.2
Підсумки оцінювання експертами якості курсових робіт з навчальної
дисципліни «Політична економія» 5.03050201 «Інформаційна діяльність
____________________________ підприємства»__________ ___________________
Шифр
академічної
групи

Прізвище, ініціали
студента

Тема курсової роботи

2

47 ЕПК(к)-15

2

47 ЕПК(к)-15

Лагодзинський
В.І.
Марчук В.А.

2

47 ЕПК(к)-15

Поплавський

Зайнятість: проблема
та перспективи
Міжнародна валютна
система: суть і
еволюція
Державний бюджет та
державний борг

Курс

Д.В.
2

47 ЕПК(к)

Поворозник
Д.П.

47 ЕПК(к)

2

Поворозник
О.П.

Типи та фактори
джерела та темпи
економічного
зростання
Економічний цикл та
його фази

Середній бал

Оцінки
На захисті
курсової
роботи

За
експертною
перевіркою

Добре

Добре

Відмінно

Відмінно

Задовільно Задовільно

Добре

Добре

Добре

Задовільно

4,0

3.8

Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки
(балів) - 0.2 бала, що відповідає встановленим вимогам.
Таблиця 7.3
Підсумки оцінювання експертами якості курсових робіт з навчальної
дисципліни «Електронна комерція» 5.03050201 «Інформаційна діяльність
____________________________ підприємства»__________ ___________________
Курс

2

Шифр
академічної
групи

Прізвище, ініціали
студента

Тема курсової роботи

47 ЕПК(к)-15

Качан С.Ю.

Інтернет сайти:
функції, види,
оптимізаці, опис і

Голова експертної комісії

Оцінки
На захисті
курсової
роботи

За
експертною
перевіркою

Відмінно

Вімінно
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2

47 ЕПК(к)-15

Марчук В.А.

2

47 ЕПК(к)-15

Буткалюк В.В.

2

47 ЕПК(к)

Подоляк Я.В.

2

47 ЕПК(к)

Ярчук Ю.Я.

пошукове просування
Розробка програми
калькулятора
Інтернет реклама
Реклама інтернет
ресурсів та системи
\УеЬМопеуТгапз!ег:
види, опис і
рекомендації
Банерна реклама
комерціних інтернетресурсів

Відмінно

ВІДМІННО

Добре

Добре

Добре

Добре

Задовільно Задовільно

4,2

Середній бал

4.2

Проведена перевірка курсових робіт показала, що їх тематика, зміст,
обсяг і рівень виконання відповідають встановленим вимогам. Наявний перелік
тем курсових робіт, обговорений та затверджений на засіданні циклової комісії,
наявні методичні

вказівки

для

виконання

курсових

робіт.

Узагальнені

показники результатів виконання курсових робіт студентами спеціальності
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»

складають: абсолютна

успішність - 100%, якісна успішність - 100,00%.
Державна

атестація

молодших

спеціалістів

за

спеціальністю

«Інформаційна діяльність підприємства» проводиться складанням комплексного
кваліфікаційного екзамену за фахом, що включає такі дисципліни: інформаційна
діяльність підприємства, інформаційні системи і технології на підприємстві, офісні
системи та електронний документообіг, Інтернет-технології в інформаційній
діяльності, основи алгоритмізації та програмування.
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Таблиця 7.4.
Результати державної атестації студенів спеціальності 5.03050201
«Інформаційна діяльність підприємства»
№ Група
з/п

Кількість Захистилися
студентів Кількість %

Одержали оцінки
2
4
3
5

Абсолютна Якість,
успішність,
%
Середній
%
бал
33
3,33
100

1.

38-ЕПК
2017р.
випуску

3

3

100

0

1

2

0

2

31-ЕПК
2016 р.
випуску

7

7

100

0

6

1

0

100

86

3,86

20-ЕПК
2015р.
випуску

23

23

100

2

6

15

0

100

35

3,43

14-ЕПК
2014р.
випуску

8

8

100

0

1

7

0

100

13

3,13

3

4.

Експертна комісія розглянула подані матеріали щодо державної атестації
студентів, які засвідчують наявність відповідного її навчально-методичного
забезпечення.

Випускового

цикловою

комісією

підготовлені

програма та

методичні вказівки до державного іспиту, де наведений перелік основних
теоретичних та практичних завдань та надаються рекомендації студентам по їх
виконанню Для державної атестації випускників Економіко-правового коледжу за
спеціальністю

«Інформаційна діяльність підприємства»

створено Державну

екзаменаційну комісію. Аналіз роботи ДЕК та відповідна робоча документація
дозволяє констатувати, що державна атестація випускників з спеціальності
«Інформаційна діяльність підприємства» проводиться згідно затверджених 01111 і
відповідає встановленим акредитаційним вимогам.
В процесі формування знань і навичок фахівців достатньо уваги
приділяється практичній підготовці студентів. Підприємства та організації, що
використовуються як бази' практик, вибираються за участю студентів з
урахуванням можливого місця майбутньої роботи. За період навчання студенти
проходять такі види практики: навчальна практика (4 тижні); виробнича
Голова експертної комісії
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практика (6 тижні).
Практичне навчання студентів організоване відповідно до Положення,
проходить у відповідності з графіком навчального процесу. Із студентами
проводиться інструктаж з техніки безпеки та видається необхідна навчальна
документація.

Терміни

професійно-орієнтованих

проходження
дисциплін.

практик

узгоджені

Організація

із

вивченням

проведення

практики

відповідає встановленим вимогам. Практики проводяться на базі відповідних
підприємств й організацій м. Вінниці та Вінницької області. З даними
підприємствами

та

організаціями

укладені

відповідні

угоди.

Перелік

підприємств, які дали запрошення на проходження практики та наявність угод і
їх термін дії наведено у таблиці 7.5.
Таблиця 7.5
Інформація про бази практик ■студентів спеціальності 5.03050201
«Інформаційна діяльність підприємства» в Економіко-правовому коледжі
ВФЕУ
Інформація
Інформація
Семестр, в
про
про
Найменування
Найме
якому
Тривалість наявність
№
бази для
наявність
нування
передбаче практики
програм
з/п
проходження
угод про
практики
на
(у тижнях) практик
проходжен
практики
практика
(«+» або
ня практик
«-»)
1
2
3
4
5
6
7
1.

Навчальна

2

2

+

ВФЕУ

ТО В «А віс»
(м. Вінниця)

2.

Виробни
ча

6

6

Угода
№34/8
від
06.03.2017р.
(3 роки);

+
ТОВ «Володарка»
(м. Вінниця)

Голова експертної.комісії

+

Угода №14
від
14.01.2017
(3 роки)

П.М. Грицюк

34

ТОВ «А грана Фрут»
(м. Вінниця)

П ідприєм ство
«Техноприлад»
(м. Козятин)

Студенти
підприємства»,

випускного
які

Угода
№25/16 від
02.02.2017р.
(3 роки)
Угода
17/4 від
28.04.2017р.
(3 роки)

курсу спеціальності «Інформаційна діяльність

проходять

виробничу

практику

безпосередньо

на

підприємствах та в організаціях, отримують від багатьох з них запрошення на
працевлаштування. Така форма організації проходження практики створює
реальні умови для працевлаштування на цих підприємствах.
Працевлаштування випускників коледжу з спеціальності «Інформаційна
діяльність підприємства» відбувається на підставі угод з підприємствами та
організаціями

м.

Вінниці

та

області.

Дану

роботу

проводить

Бюро

працевлаштування університету. Проводиться моніторинг ринку праці у
Вінницькому регіоні. Використовуються різноманітні форми по забезпеченню
працевлаштування випускників, починаючи із зустрічей із роботодавцями і
закінчуючи участю в організованих обласними та міськими структурами
ярмарками вакансій та професій і т.д.
Економіко-правовий коледж постійно підтримує зв'язки з випускниками,
запрошує їх на науково-практичні конференції, випускники, у свою чергу,
запрошують представників навчального закладу та студентів на підприємства
та установи для ознайомлення з їх виробничим процесом. Така практика сприяє
підвищенню професійних навичок студентів, орієнтування на ринок праці
Вінницького

регіону,

допомагає

студентам

визначити

свій

майбутній

професійний шлях.
Аналіз та перевірка експертною комісією фактичного стану справ
засвідчують, що керівництвом Економіко-правового коледжу приділяється
Голова експертної лом ісії
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необхідна увага та забезпечується достатній рівень підготовки фахівців для
подальшої діяльності у виробничій сфері. Якісні характеристики підготовки
фахівців забезпечують державні гарантії якості вищої освіти зі спеціальності
5.03050201

«Інформаційна

діяльність

підприємства»

і

відповідають

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в галузі вищої освіти та
Державним вимогам до акредитації.

ВНУТРІШ НЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Згідно

внутрішньої

системи

якості

передбачено

розгорнута

програма

забезпечення якості освіти у Економіко-правовому коледжі ПВНЗ «Вінницький
фінансово-економічний університет».
Основними напрямами роботи системи забезпечення якості вищої освіти є:
1. Розробка моделей підготовки фахівців в Коледжі (в основу розробки
моделей підготовки фахівців в Коледжі закладаються наступні принципи:
формулювання головних напрямків діяльності випускників на виробництві,
враховуючи

перспективи

економічного

розвитку

регіону;

вивчення

і

врахування вимог виробників до основних знань і вмінь випускників Коледжу,
необхідних для практичної діяльності в сучасних умовах; забезпечення
готовності

випускників

до

вирішення

сучасних

економічних

проблем;

підготовка конкурентоздатності випускників до підприємницької діяльності в
умовах ринкової економіки; створення умов для гармонійного розвитку
особистості

студентів

визначення

дисциплін

коледжу;

розробка

навчального

структурно-логічної

плану,

які

забезпечать

схеми

та

підготовку

випускників у відповідності з розробленими моделями фахівців).
2. Планування діяльності навчального закладу (система планування
закладу включає: перспективний план роботи Коледжу, річний план, плани
роботи структурних підрозділів (бібліотеки, відділень, навчальної частини,
навчально-методичної
Голова експертної комісії

роботи,

виховної
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навчально-виробничої
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практики, тощо); план роботи педагогічної та методичної ради; плани роботи
циклових комісій, гуртків, секцій, завідувачів кабінетів і лабораторій, кураторів
академічних груп; план роботи постійно діючого методичного семінару з
вдосконалення

педагогічної

майстерності

викладачів

та

викладачів

-

початківців; плани органів студентського самоврядування, графіки, розклади
занять та позааудиторних заходів).
3. Удосконалення навчального плану та змісту навчання з дисциплін
(навчальні

плани

всіх

спеціальностей

у Коледжі

складені

на підставі

розроблених осівтньо-професійних програм та структурно-логічної схеми
підготовки молодших спеціалістів і чітко визначають перелік та обсяг
нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення,
конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графіки навчального процесу,
форми та засоби проведення потрчного та підсумкового контролю; для
реалізації змісту

освіти

на

освітньо-кваліфікаційному

рівні

„молодший

спеціаліст”, відповідно до стандартів вищої освіти у Коледжі робочими
групами

викладачів

випускових

циклових

комісій

розроблені

освітньо-

професійні програми.
4. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в Коледжі (для
успішної реалізації

вивчення

дисциплін

навчального

плану

розроблені

навчально- методичні комплекси дисциплін (НМКД) - сукупність нормативних
та навчально-методичних матеріалів в паперовій та електронній формах,
необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами робочої
програми

навчальної

дисципліни,

передбаченої

навчальним

планом

спеціальності. До складу НМКД входять: навчальна програма дисципліни;
робоча навчальна програма дисципліни; перелік питань, що виносяться на
залік; перелік питань, що виносяться на екзамен; екзаменаційні білети;
г

м

матеріали контрольних заходів з дисципліни (пакет комплексної контрольної

роботи, пакет директорської контрольної роботи); опорні конспекти лекцій з
навчальної дисципліни; методичні вказівки (рекомендації) для проведення
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семінарських та практичних занять; пакет візуального супроводу дисципліни;
засоби діагностики навчальних досягнень студентів; методичні вказівки та
індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни;
методичні вказівки щодо виконання та тематика курсових робіт; методичні
вказівки щодо державної атестації випускників; тематика науково-дослідних
робіт; фонд законодавчого та інструктивно-методичного матеріалу.
5. Впровадження системи моніторингу рівня знань студентів (реалізація
системи моніторингу рівня знань студентів здійснюється в Коледжі у формі
поточного,

проміжного

і

підсумкового

контролю.

Поточний

контроль

проводиться викладачами зі всіх видів аудиторних занять. Основне завдання
поточного контролю - перевірка рівня підготовки студентів за визначеною
темою

(навчальним

елементом).

Основна

мета

поточного

контролю

-

забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управління
навчальною мотивацією студентів. Інформація, отримана за результатами
поточного контролю, використовується як викладачем - для коригування
методів і засобів навчання, так і студентами - для планування самостійної
роботи. Поточний контроль пов’язаний з усіма видами навчальної роботи.
6. Впровадження системи моніторингу рівня знань студентів (реалізація
системи моніторингу рівня знань студентів здійснюється в Коледжі у формі
поточного,

проміжного

і

підсумкового

контролю.

Поточний

контроль

проводиться викладачами зі всіх видів аудиторних занять. Основне завдання
поточного контролю - перевірка рівня підготовки студентів за визначеною
темою

(навчальним

елементом).

Основна

мета

поточного

контролю

-

забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управління
навчальною мотивацією студентів. Інформація, отримана за результатами
поточного контролю, використовується як викладачем - для коригування
методів і засобів навчання, так і студентами - для планування самостійної
роботи. Поточний контроль пов’язаний з усіма видами навчальної роботи. Це і
вибіркове усне опитування, опитування тестами, програмоване опитування,
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письмове опитування, контрольна або самостійна робота, перевірка виконаних
домашніх завдань, оцінка рефератів, перевірочні (директорські) контрольні
роботи, які

проводяться

на лекціях

(усний, тестовий),

практичних та

семінарських заняттях. Форми проведення поточного контролю та критерії
оцінювання

рівня

знань

визначаються

відповідною

предметно-цикловою

комісією. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основою для
заповнення викладачами журналу- обліку роботи академічної групи. В журналі
відображаються накопичені бали за всі види робіт, передбачені робочою
навчальною програмою дисципліни. Проміжний контроль проводитися у
вигляді заліків, іспитів, курсових робіт, звітів про проходження навчальної та
виробничої практики. Його мета - оцінити роботу студента за певний період,
отримані ним теоретичні знання, розвиток творчого мислення, набуття навичок
самостійної роботи, вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх до
вирішення практичних завдань. Найважливіша роль у розвитку самостійної і
творчої роботи студентів належить курсовим роботам. Курсовий робота - це
самостійне наукове дослідження студента, одна із форм навчальної та наукової
підготовки майбутнього фахівця, яка засвідчує засвоєння загального курсу
дисципліни, поглибленого розгляду певної актуальної наукової проблеми.
Курсові роботи виконуються студентом у межах годин, що відводяться на
вивчення відповідних дисциплін. Метою курсових робіт є закріплення,
поглиблення та узагальнення знань отриманих студентом в даній галузі,
прищеплення елементів наукового дослідження в процесі самостійної роботи
над конкретною темою (проблемою). Перелік дисциплін, за якими за час
навчання студент готує курсовий роботу та їх розподіл за семестрами
встановлюється навчальним планом спеціальності. Організація та керівництво
підготовкою студентами курсових робіт здійснюється випусковими цикловими
<Г"

комісіями, на яких викладаються ті дисципліни, за якими передбачений даний
вид роботи. Тематику курсових робіт розробляє і пропонує випускова циклова
комісія, орієнтуючись на бази практик. Від вдало обраної теми у багатьох
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випадках залежить успіх курсового дослідження. Вимоги до тематики курсових
робіт: актуальність теми, наявність у них новизни. Керівництво курсовими
роботами має бути доручено найбільш кваліфікованим викладачам. При
розподілі робіт між керівниками у кількісному відношенні враховується
можливість викладачів щодо забезпечення кваліфікованими консультаціями.
Результати

виконання

курсових

робіт

систематично

обговорюються

на

засіданнях циклових комісій.
Для проведення державної атестації, яка проводиться у вигляді написання
комплексного державного іспиту зі спеціальностей створюється Державна
екзаменаційна комісія, яка діє протягом календарного року. Державна комісія
перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує
питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації),
видання

державного

пропозиції

щодо

документа

поліпшення

про

освіту

якості

(кваліфікацію),

опрацьовує

освітньо-професійної

підготовки

спеціалістів у вищому навчальному закладі).
7.

Моніторинг

професійної

діяльності

педагогічних

працівників

(моніторинг професійної діяльності педагогічних працівників у Економікоправовому коледжі ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»
проходить за напрямами: підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
періодична атестація педагогічних працівників; рейтингова оцінка роботи
педагогічних працівників).
8.

Розробка

заходів

з

покращення

якості

підготовки

фахівців

(інформаційною основою управління якістю освіти є моніторинг якості освіти,
спрямований на отримання оперативної та достовірної інформації про якість
освітніх результатів, умов досягнення освітніх результатів і ціни досягнення
якісно нових освітніх результатів. Моніторинг є цілісним управлінським
інструментом,
інформацію

який

про

спрогнозувати

дозволяє

діяльність
розвиток.
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зібрати,

педагогічної
Результати

зберегти,

обробити,

поширити

системи,

визначити

її

вищезазначених

стан

і

моніторингових
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досліджень в Коледжі обговорюються на засіданнях циклових комісій,
методичної, педагогічної ради, відповідно до яких складається «Перспективний
план роботи Економіко-правового коледжу ПВНЗ «Вінницький фінансовоекономічний університет»

на навчальний рік». В коледжі створено та

функціонує центр моніторингу якості освіти. До основних завдань центру
відносяться: аналіз системи організації процесу навчання студентів з дисциплін
навчального плану, які в даний момент підлягають моніторингу якості;
ознайомлення

і аналіз навчально-методичного

комплексу з дисципліни;

ознайомлення і аналіз поточного, проміжного та підсумкового контролю
набутих студентами знань і вмінь з дисциплін навчального плану; підготовка
звіту та інформування викладачів коледжу про результати моніторингу якості
навчального

процесу

з перевірених дисциплін;

складання рекомендацій

цикловим комісіям з ліквідації недоліків, визначених в процесі моніторингу;
контроль відділом
ліквідації

моніторингу результатів роботи

виявлених

недоліків;

ознайомлення

циклових комісій з

циклових

комісій

з

інноваційними технологіями навчання, які впроваджені викладачами Коледжу.
8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з метою їх усунення
Експертна комісія розглянула та проаналізувала всі зауваження, які були
висловлені за результатами попередньої експертизи і на підставі оцінки стану
справ безпосередньо на місці та опираючись на представлені документи
прийшла до висновку по кожному пункту переліку зауважень окремо:
1.

Навчальний план 2017 р. не відповідає вимогам п.14 ст.1 Закону

України «Про вищу освіту».
В Законі України «Про вищу освіту» зазначається, що навантаження
одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило,
60 кредитів ЕКТС. Проте невідповідність в кредитах склалась тому, що існують
обмеження не більше 8 дисциплін на семестр, 16 - на рік. В навчальному плані
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спеціальності «Інформаційна діяльність підприємств» 16 дисциплін другого
курсу складають 61 кредит, а на третьому курсі 17 дисциплін мають

59

кредитів. Крім того, на навчальну та виробничу практику передбачено 12
кредитів. Таким чином загальна кількість кредитів становить 132. Недолік
усунуто в процесі перевірки, навчальні плани скореговані в межах 60 кредитів
на рік.
2. Звернути увагу, у навчальних планах відсутня інформація про перший
курс.
Дійсно, навчальні плани загальноосвітньої підготовки і професійної
підготовки розроблені окремо у зв’язку з тим, що навчальні плани першого
курсу

затверджуються

облдержадміністрації.

Департаментом

Цей

недолік

в

освіти
коледжі

і

науки

Вінницької

виправлений.

Зведений

навчальний план розроблений і представлений експертній комісії.
3. З’ясувати фахову відповідність викладача Лімана В.В. до дисципліни
«Інформатика та комп’ютерна техніка»,

викладача Тютюнікова І.Є. до

дисципліни «Інтернет-технології в інформаційній діяльності».
Експертна комісія проаналізувала освітні документи цих викладачів
(документи про вищу освіту, науковий ступінь та

вчені звання), а також

врахувала рівень підвищення кваліфікації Тютюнікова І.Є. в ТОВ «Наукововиробнича компанія «ХОРС-Телеком» з дисципліни

«Інтернет-технології в

інформаційній діяльності» та рівень підвищення кваліфікації Лімана В.В. в
ПАТ «Укрсоцбанк» по дисципліні «Інформаційні системи і технології у
фінансово-кредитних установах» та свідоцтво про підвищення кваліфікації
Лімана В.В. у Донецькому національному університеті по спеціальності
«Економічна кібернетика» та інші документи. Комісія прийшла до висновку,
що фахова підготовка викладачів Лімана В.В. та Тютюнікова І.Є. відповідає
вимогам до викладання відповідних дисциплін.
4. Інформація щодо наукової та професійної активності викладачів подана
не у розгорнутому вигляді.
Голова експертної комісії

П.М. Грицюк

42

Експертна комісія

проаналізувала рівень

наукової та

професійної

активності викладачів, які здійснюють процес викладання по спеціальності
«Інформаційна

діяльність

підприємств»

та

встановила

їх

відповідність

ліцензійним вимогам. Інформація по цьому питанню в розгорнутому вигляді
була підготовлена і надана експертній комісії.
5. Відсутня тематика підвищення кваліфікації викладачів
Експертна комісія перевірила документи, що підтверджують підвищення
кваліфікації викладачів, що здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю
«Інформаційна діяльність підприємств», і підтверджує, що вони оформлені у
відповідності до вимог, а також в них відображені основні показники, що
стосуються підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа,
дата видачі), в тому числі і тематика, по якій здійснювалося підвищення
кваліфікації.
6. . Відсутнє

забезпечення

підприємства, Фінанси

викладачами

дисципліни:

Економіка

підприємства, Бухгалтерський облік, Статистика,

Екологія, Захист інформації - на підприємстві, Програмування, Національна
економіка, Управління інформаційними ресурсами, Державна інформаційна
політика, Макроекономіка, Рекламно-інформаційна діяльність підприємства,
Інформаційний бізнес, Мікроекономіка, Економічна кібернетика, Регіональна
економіка, математичне програмування.
Перевіркою на місці встановлено, що дисципліни «Фінанси підприємств»
та

«Математичне

спеціальності

програмування»

5.03050201

не

входять

«Інформаційна

до

діяльність

навчального

плану

підприємства»

у

Економіко-правовому коледжі ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний
університет».
Щодо інших названих вище дисциплін, то експертна комісія перевірила
первинні акредитаційні матеріали звіту і встановила, що ці дисципліни не
вказані помилково з технічних причин (випали при друкуванні). Забезпечення
викладачами вищевказаної дисципліни було надано експертній комісії.
Голова експертної комісії

П.М. Грицюк

43

7. Відсутня інформація про забезпечення мультимедійним обладнанням
лабораторій та спеціалізованих кабінетів (додаток 13.2 Ліцензійних умов
Постанови КМУ від 30.12.2015р. №1187)
Експертна комісія здійснила перевірку та встановила, що п.2 додатку 13
Ліцензійних

умов

Економіко-правовим

фінансово-економічний
обладнанням

університет»

виконаний

у

коледжем

щодо

відповідності

ПВНЗ

«Вінницький

забезпечення

мультимедійним

з

Ця

вимогами.

інформація

відображена в Зведених відомостях про дотримання ліцензійних умов в
матеріалах акредитаційної справи та висновках комісії.
8. Звернути увагу, площі приміщень, відображені у табл. 6.5. не
відповідають даним табл. 6.4. та Свідоцтву про право власності.
Експертна комісія перевірила відповідність та наявність забезпечення
приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями студентів
коледжу та констатує їх достатність для підготовки фахівців.
Перевірка на місці показала, що розбіжність даних табл. 6.4 і табл. 6.5
пов’язана з технічною помилкою при підготовці документів. Комісії були
надані уточнені таблиці, в яких ці розбіжності усунуті.
Експертна комісія здійснила аналіз та констатує відповідність рівня
забезпечення

приміщеннями

навчального

призначення

та

іншими

приміщеннями студентів коледжу.
9. Кількість студентів, які виконували ККР, не відповідає даним ЄДЕБО.
Комісії були надані відомості із ЄДЕБО про фактичну кількість студентів
спеціальності

«Інформаційна

діяльність

підприємства»

та

довідка

про

контигент станом на 01.03.2018 року згідно з якими кількість студентів що
виконували ККР відповідає даним ЄДЕБО.
10. Відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації
та громадянство керівника навчального закладу.
Директор Економіко-правового коледжу ПВНЗ «Вінницький фінансовоекономічний університет» надав комісії вищенаведені копії документів, які
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відповідають встановленим вимогам.
11. Відсутня інформація про забезпечення навчальними програмами.
Експертна

комісія

за

результатами

перевірки

рівня

навчально-

методичного забезпечення дисциплін згідно навчального плану встановила, що
навчальні

програми

розроблені

і представлені

в

навчально-методичних

комплексах по кожній навчальній дисципліні.
12. Відсутня інформація про наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
студентів.
Експертна комісія встановила, що загальні критерії оцінювання знань і
вмінь студентів розроблені в коледжі, а також по кожній навчальній дисципліні
в навчально-методичних комплексах вони представлені, як окремий документ.
13. Відсутній опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Експертна

комісія

перевірила

наявність

розробленої

коледжем

внутрішньої системи забезпечення якості освіти і встановила, що питання
забезпечення якості освіти знаходяться під контролем керівництва коледжу, а
сама система представлена в матеріалах акредитаційної справи в дещо
скороченому вигляді. Керівництво надало розгорнуту програму коледжу по
забезпеченню якості освіти та перелік основних заходів по її реалізації.
Відомості про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності
були включені у дані висновки.
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності Економікоправового коледжу ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»
підготовки молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050201
«Інформаційна діяльність підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та
_____ ______________ ________ підприємництво»___________ _________________
Відхилення
Найменування
Значення
Фактичне
показника (нормативу)
фактичного
значення
показника
значення
показника
початкового
показника від
рівня (короткий
нормативного
цикл)
І. Кадрові вимоги
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі
освіти підрозділу чи
+
+
кафедри, відповідальних за
підготовку здобувачів
вищої освіти
2. Наявність у складі
підрозділу чи кафедри,
відповідальних за
підготовку здобувачів
три особи, з них три особи, 3 них
вищої освіти, тимчасової
одна особа, що
одна особа, що
робочої групи (проектної
має
науковий
має. науковий
групи) з науковопедагогічних працівників,
або
ступінь або вчене ступінь
на яку покладено
вчене звання
звання
відповідальність за
підготовку здобувачів
вищої освіти за певною
спеціальністю
3. Наявність у керівника
проектної групи (гаранта
освітньої програми);
1) наукового ступеня
та/або вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю
2) наукового ступеня та
вченого звання за
відповідною або
спорідненою
спеціальністю
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3)
стажу
науковопедагогічної
та/або
наукової роботи не
менш як 10 років (до 6
вересня 2019 р. для
початкового рівня з
урахуванням
стажу
педагогічної роботи)

+

+

-

Чг

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін
науково-педагогічними
(науковими) працівниками
відповідної спеціальності
за основним місцем роботи
(мінімальний відсоток
визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) які мають науковий
ступінь та/або вчене звання
(до 6 вересня 2019 р. для
початкового рівня з
урахуванням педагогічних
працівників, які мають
вищу категорію)

' 25

60
За циклами:
Гуманіт.-75
Фундам.- 60
Профес.- 45

+35

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

3) які мають науковий
ступінь доктора наук та
вчене звання
5. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін, що
забезпечують формування
професійних
компетентностей, науковопедагогічними (науковими)
працівниками, які є
визнаними професіоналами
з досвідом роботи за фахом
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(мінімальний відсоток
визначеної навчальним
планом кількості годин):
1) дослідницької,
управлінської,
інноваційної або творчої
роботи за фахом

Ч»

2) практичної роботи за
фахом

6. Проведення лекцій,
практичних,
семінарських
та
лабораторних занять,
здійснення наукового
керівництва
курсовими,
дипломними роботами
(проектами),
дисертаційними
дослідженнями
науково-педагогічними
(науковими)
працівниками, рівень
наукової
та
професійної активності
кожного
з
яких
засвідчується
виконанням за останні
п ’ять років не менше
трьох умов, зазначених
у пункті 5 приміток
7.
Наявність
випускової кафедри із
спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює
фахівець
відповідної
Голова експертної комісії

10

32

підпункти 1-19
пункту 5
приміток ,

+

+22

*г
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або
спорідненої
науково-педагогічної
спеціальності:
1) з науковим ступенем
доктора наук та вченим
званням;
2) з науковим ступенем
+
+
та вченим званням
3) з науковим ступенем
або вченим званням
8. Наявність трудових
+
+
договорів (контрактів)
з
усіма
науковопедагогічними
працівниками
та/або
наказів про прийняття
їх на роботу
II. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
Започаткування провадження освітньої діяльності
+0,6
1.
Забезпеченість
2,4
3
приміщеннями
для
проведення навчальних
занять та контрольних
заходів (кв. метрів на
одну
особу
для
фактичного
контингенту студентів
та заявленого обсягу з
урахуванням навчання
за змінами)
2.
Забезпеченість
мультимедійним
обладнанням
для
одночасного
використання
в
навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
3. Наявність соціальнопобутової
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому
Голова експертної комісії

10

12

+2

+

+

-
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+
числі читального залу;
+
+
2) пунктів харчування;
+
3)
актового
чи
+
+
концертного залу;
+
*
+
4)спортивного залу;
5)
стадіону
та/або
+
+
спортивних
маиданчиків
6) медичного пункту
4.
Забезпеченість
70
100
+30
здобувачів
вищої
освіти
гуртожитком
(мінімальний відсоток
потреби)
Провадження освітньої діяльності
5.
Забезпеченість
+
+
комп’ютерними
робочими
місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткованням,
необхідними
для
виконання навчальних
планів
III. Технологічні вимоги щодо навально-методичного забезпечення освітньої
діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+
1. Наявність
опису
освітньої програми
+
+
2.
Наявність
навчального, плану та
пояснювальної записки
до нього
Провадження освітньої діяльності
+
+
3. Наявність робочої
програми
з
кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
+
+
4. Наявність комплексу
навчальнометодичного
-

-

-

-

-

-

-
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забезпечення з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
+
+
5. Наявність програми
Чг
практичної підготовки,
робочих
программ
практик
+
+
6.
Забезпеченість
студентів навчальними
матеріалами з кожної
навчальної дисципліни
навчального плану
+
+
7.
Наявність
методичних матеріалів
для
проведення
атестації здобувачів
IV. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
1.
Забезпеченість
не менш як два
+2
4
бібліотеки
найменування
вітчизняними
та
закордонними
фаховими
періодичними
виданнями
відповідного
або
спорідненого профілю,
в
тому
числі
в
електронному вигляді
2. Наявність доступу
до
баз
даних
періодичних наукових
видань
англійською
мовою
відповідного
або
спорідненого
профілю (допускається
спільне користування
базами
кількома
закладами освіти)
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І ровадження освітньої діяльності
+
+
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
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
навчальнометодичні матеріали з
навчальних дисциплін
навчального плану, в
тому числі в системі
дистанційного
навчання (мінімальний
відсоток
навчальних
дисциплін)

ЗО

40

+10

V. Якісні характеристики підготовки фахівців
5.1.Умови забезпечення
державної гарантії якості
вищої освіти
5.1.1.Виконання
навчального плану
показниками

100

100

за
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номенклатури
дисциплін, годин, форм
контролю, %
5.1.2.Підвищення
кваліфікації викладачів
постійного складу за
останні 5 років, %
5.2.Результати освітньої
діяльності
(рівень
підготовки фахівців), не
менше
5.2.1.Рівень гуманітарної
підготовки
Успішно
виконані
завдання з дисциплін
гуманітарної підготовки,
%
Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін гуманітарної
підготовки, %
5.2.2.Рівень
фундаментальної
підготовки

100

100

90

100

+10

50

59.7

+9.7

Успішно
виконані
завдання з дисциплін
фундаментальної
підготовки, %

90

100

+10

Якісно (на 4 і 5) виконані
контрольні завдання з
дисциплін
фундаментальної
підготовки,%

50

58.3

+8.3

Успішно
виконані
завдання з дисциплін
фахової підготовки, %

90

100

+10

Якісно (на 4 і 5) виконані

50

56.2

+6.2

5.2.3 .Рівень
підготовки

-

фахової
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контрольні завдання з
дисциплін
фахової
підготовки, %
5.3.Наявність у структурі
навчального
закладу
наукових підрозділів та
результатів їх діяльності
5.4.Участь студентів у
науковій
діяльності
(наукова
робота
на
кафедрах та в лабо
раторіях,
участь
у
наукових конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних
олімпіадах
тощо)
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9. Загальні висновки експертів
На підставі поданих на акредитацію матеріалів Економіко-правового
коледжу

Вінницького

фінансово-економічного

університету

та

перевірки

результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла висновку, що програма
освітньої підготовки

молодших спеціалістів за спеціальністю

5.03050201

«Інформаційна діяльність підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво» з існуючим ліцензованим обсягом 30 осіб денної форми
навчання, 15 осіб вечірньої форми навчання, 10 осіб заочної форми навчання,
кадрове, науково-методичне,
цілому

матеріальне та

інформаційне

забезпечення

в

відповідають встановленим вимогам до названого рівня навчальної

підготовки і можуть забезпечити державну гарантію якості освіти.
Економіко-правовий

коледж

спроможний

здійснювати

підготовку

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність
підприємства» за денною, вечірньою та заочною формами навчання у межах
існуючого ліцензованого обсягу.
Вважаємо за необхідне висловити також зауваження, що не входять до
складу обов'язкових та не впливають на загальне позитивне рішення про
акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
- посилити роботу по впровадженню елементів дистанційної форми
навчання та його навчально-методичного забезпечення;
- покращити профорієнтаційну роботу серед шкільної молоді;
- структуру навчального плану привести у відповідність до вимог п.14
Статті 1 Закону «Про вищу освіту»;
- звертаємо увагу на необхідність підвищення якісної успішності за
результатами Державної атестації студентів Економіко-правового коледжу
Вінницького фінансово-економічного університету.
ВИСНОВОК. Експертна комісія робить висновок про можливість
акредитації

спеціальності

5.03050201
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економічного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» з ліцензованим обсягом ЗО осіб денної форми навчання, 15 осіб
вечірньої форми навчання та 10 осіб заочної форми навчання.
V

23.03.2018 р.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри економічної кібернетики
Національної університету водного господарства
та природокористування, доктор економічних наук,
професор
Грицюк Петро Михайлович
Член експертної ко м ісії:
Голова циклової комісії інформаційних технологій
та математики Хмельницького торговельно-економічного коледжу
Київського національного торговельно7економічного університету,
викладач вищої категорії
Лучицька Наталя Юріївна

З довідкою ознайомлений:
Директор Економіко-правового ------- '--ПВНЗ «Вінницький
фінансово-економічний

П.Г. Білоконний

Ректор Вінницького
фінансово-економічного

П.Г. Білоконний
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