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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів
напряму 030504 «Економіка і підприємництво» за спеціальністю
5.03050401 «Економіка підприємства»
у Коледжі Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Згідно з «Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09
серпня 2001 року, № 978, та наказом Міністерства освіти і науки України № 442
від 16 березня 2016 року «Про проведення акредитаційної експертизи»
експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у
складі:
- голова експертної комісії – Перерва Петро Григорович – декан
економічного факультету Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», доктор економічних наук, професор;
- член експертної комісії – Діденко Олена Іванівна – голова циклової
комісії професійної та практичної підготовки з економіки підприємства
Київського авіаційного технікуму.
Комісія розглянула подані Коледжем Кременчуцького національного
університету імені Михайла Остроградського матеріали та провела експертну
перевірку безпосередньо на місці з 06 квітня по 08 квітня 2016 року включно,
щодо підготовки молодших спеціалістів
за спеціальністю 5.03050401
«Економіка підприємства».
Під час перевірки:
- були залучені і вивчені матеріали самоаналізу спеціальності, що
підготовлені випускаючою цикловою комісією з даного напряму;
- вибірково перевірені документи коледжу, які підтверджують загальні
відомості про коледж;
- здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних
робіт з гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової,
професійної та практичної підготовки, проведених випускаючою цикловою
комісією;
- проведено ознайомлення з фактичним станом навчальних приміщень,
кабінетів та лабораторій;
- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення навчального
процесу, організації навчальної, методичної, виховної роботи;
- проаналізовано стан кадрового забезпечення;
- проведені наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та
студентами спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства» коледжу.
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1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності
Повна назва вищого навчального закладу: Коледж Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського.
Юридична адреса: 39621, м. Кременчук, Полтавської обл.
вул. О. Сербіченка, буд. 7,
офіційний сайт Коледжу КрНУ: http://kkrnu.com.ua
e-mail: kkrnu@i.ua ,
тел.: (05366) 6-12-10,факс: (05366) 6-12-10
Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського був створений за наказом Міністерства освіти № 339 від
09 вересня 1997 року на базі ліквідованих Кременчуцького автомеханічного та
Крюківського машинобудівного технікумів. Коледж є відокремленим
структурним підрозділом Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського (КрНУ) без права юридичної особи.
Директор коледжу – Білик Поліна Андріївна, працює на посаді директора
з 2004 року, освіта вища, інженер-механік, Київський політехнічний інститут,
спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та
інструмент».
Основними установчими документами, що забезпечують право на
надання освітніх послуг з підготовки фахівців у коледжі є:
1. Статут Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського, затверджений 12 липня 2013 року першим заступником
Міністра Сулімою Є. М.
2. Положення про Коледж Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського (зі змінами та доповненнями) № 278-1
затверджене 30 листопада 2015 року ректором Загірняком М.В.
3. Довідка АБ № 494270 від 31 серпня 2012 р. про включення Коледжу
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ),
як заклад загальнодержавної власності без права юридичної особи.
4. Ліцензія серія АЕ 636104 дата видачі 10 березня 2015 р. про надання
освітніх послуг Коледжу Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського.
5. Сертифікат про акредитацію № 1750576 серія НД-1 від 25 травня
2011 року, діючий до 1 липня 2016 р.
Установчі документи Коледжу КрНУ представлені в повному обсязі.
У своїй діяльності коледж керується Конституцією України, законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів,
Верховної Ради України, нормативними актами МОНУ, Статутом КрНУ імені
Михайла Остроградського та Положенням про Коледж.
Коледж здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста та бакалавра за денною та заочною формами навчання
згідно ліцензії АЕ № 636104 від 10 березня 2015 року за 10 напрямами та 11
спеціальностями, всі спеціальності акредитовані за І рівнем акредитації, напрям
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«Зварювання» акредитовано за ІІ рівнем.
Загальний ліцензійний обсяг складає 535 осіб на денній формі навчання
та 235 осіб на заочній.
Загальний контингент студентів станом на 01 жовтня 2015 року складає
1346 студентів, в. т.ч. 1177 денної та 169 заочної форм навчання.
Загальна навчальна площа складає 12707 м2. Площа аудиторного фонду
на одного студента денної форми навчання складає 10,8 м2 .
До складу коледжу входять п’ять відділень, а саме: економіки та права,
автомобільне, машинобудівне, комп’ютерних мереж та електропобутової
техніки, зварювання та металургії.
Підготовку фахівців здійснюють 97 штатних викладачів, з яких 3,4% кандидати наук, 5,7% – викладачі-методисти, 61,4% – викладачі вищої
категорії. Навчально-методичною роботою займаються 14 циклових комісій,
сім з яких є випускаючими.
Підготовка фахівців за спеціальністю 5.03050401 «Економіка
підприємства» у коледжі Кременчуцького національного університету
здійснюється для державних та приватних підприємств міста, району та області:
- ПАТ «Вагонобудівний завод»;
- ПАТ «Кредмаш»;
- ПАТ «Колісний завод»;
- ПАТ «АвтоКрАЗ»;
- ПАТ «Нафтопереробний завод»;
- ПАТ «Рошен»;
- ПАТ «КРЕМЕЗ»;
- ПАТ «ФАРРО» та інш.
Висновок
Коледж на сьогоднішній день має розвинену інфраструктуру, яка
дозволяє забезпечити навчально-виховний процес та вирішувати соціальні
проблеми студентства.
Експертною комісією перевірено наявність основних документів щодо
надання освітніх послуг з підготовки фахівців за спеціальністю 5.03050401
«Економіка підприємства». Документи та основні показники діяльності
Коледжу КрНУ відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України
щодо акредитації.
2. Формування контингенту студентів
Загальний контингент студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка
підприємства» станом на 01 жовтня 2015 року складає 111 осіб, в т.ч. 80 осіб
денної форми навчання.
Основними складовими формування контингенту є: профорієнтаційна
робота і робота підготовчих курсів, двічі на рік проводиться «День відкритих
дверей».
З метою залучення на навчання до коледжу найбільш підготовленої
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молоді розпорядженням директора створена комісія з профорієнтаційної
роботи, до складу якої входять завідувачі відділень, голови циклових комісій,
викладачі.
Профорієнтаційна робота проводиться в закріплених загальноосвітніх
школах, професійно-технічних училищах, підприємствах та установах міста, в
Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Пропаганда професій ведеться через оголошення про прийом до коледжу
у газетах «Вісник Кременчука», «Програма Плюс», «Панорама», по міському
радіо «Європа плюс», по мережі кабельного телебачення «Візит» та мережі
Internet, широко використовуються соціальні мережі.
Прийом до коледжу здійснюється на базі базової загальної середньої
освіти і повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами
навчання за рахунок держзамовлення і за контрактом.
Для більш якісної підготовки майбутніх абітурієнтів у коледжі створені
довгострокові (тримісячні) та короткострокові (двомісячні) підготовчі курси.
При проведенні прийому студентів приймальна комісія дотримується
«Умов прийому до вищих закладів освіти», «Правил прийому до Коледжу
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського».
Протоколи роботи приймальної комісії, накази про зарахування студентів до
коледжу та особові справи студентів в наявності і відповідають існуючим
вимогам.
Ліцензійний обсяг підготовки складає – 50 осіб за денною і 25 осіб за
заочною формами навчання.
Прийнято на навчання за денною формою:
2013 р. - 30 осіб;
2014 р.- 23 особи;
2015 р.- 25 осіб.
Конкурс за держзамовленням складав:
2013 р. - 6,8 осіб;
2014 р. - 6,4 особи;
2015 р - 5,4 особи.
Висновок
Формування контингенту студентів за спеціальностю 5.03050401
«Економіка підприємства» відповідає вимогам Міністерства освіти і науки
України.
3. Зміст підготовки фахівців
Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050401
«Економіка підприємства» здійснюється згідно освітньо-професійної програми
(ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), які погоджені і
затверджені у відповідному порядку.
Цикловою комісією «Економіка підприємства» розроблені варіативні
компоненти освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної
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характеристики, які узгоджені і затверджені в установленому порядку.
Навчальний план розроблений на основі ОПП і ОКХ даної спеціальності,
погоджений методичною радою коледжу і затверджений ректором КрНУ імені
Михайла Остроградського. На основі навчального плану складені робочий
навчальний план і графік навчального процесу на 2015 - 2016 н.р.
З кожної дисципліни навчального плану розроблені навчальна програма і
робоча навчальна програма, які узгоджені з випускаючою цикловою комісією
«Економіка підприємства» і затверджені заступником директора з навчальної
роботи.
Обсяг практичних та лабораторних робіт складає 25,1% від загального
обсягу аудиторних занять передбачених навчальним планом.
Види та тривалість практик визначені згідно з навчальним планом
спеціальності. У графіку навчального процесу відображаються всі види
практик, їх тривалість і послідовність проведення. Розроблена та затверджена у
відповідному порядку наскрізна програма практик. Випускники спеціальності
5.03050401 «Економіка підприємства» мають змогу продовжити навчання за
ОКР бакалавр в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла
Остроградського на факультеті «Економіка і управління» за скороченою
формою навчання. Циклова комісія «Економіка підприємства» разом з
кафедрою «Економіки» Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського розробили інтегрований навчальний план для
подальшого навчання випускників коледжу на факультеті «Економіка
управління».
Висновок
Експертна комісія, перевіривши навчальні плани, робочі навчальні плані,
навчальні програми та робочі навчальні програми, засвідчує їх наявність,
повноту та відповідність освітньо-професійній програмі спеціальності,
відмітила відповідність змісту підготовки вимогам Державної акредитаційної
комісії Міністерства освіти і науки України.
4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Підбір і використання керівних та педагогічних кадрів у коледжі
здійснюється відповідно до діючого законодавства. На момент експертної
перевірки, згідно даних відділу кадрів, підготовку молодших спеціалістів за
спеціальністю 5.03050401 «Економіка підприємства» здійснюють 22 викладача.
Всі вони мають відповідну вищу освіту, їх кваліфікаційний рівень становить:
викладачі вищої категорії
- 18 осіб, що складає
81,8 %
в т.ч. викладачі-методисти
- 4 особи, що складає
22,2 %
в т.ч. кандидати наук
- 2 особи, що складає
11,1 %
викладачі першої категорії
- 4 особи, що складає
18,2 %
Чисельний склад випускової циклової комісії економіки підприємства 7 осіб, їх
кваліфікаційний рівень становить:
викладачі вищої категорії - 6 осіб, що складає - 85,7 %
Голова експертної комісії _________________________П.Г. Перерва

6

в т.ч. кандидати наук
- 1 особа, що складає - 14,3 %
викладачі першої категорії - 1 особа, що складає - 14,3 %
Експертна комісія перевірила документи про освіту, трудові книжки,
атестаційні листи, свідоцтва про підвищення кваліфікації викладачів даної
спеціальності. Всі вони працюють за основним місцем роботи. Мають повну
вищу освіту, що відповідає дисциплінам, які вони викладають.
Чергова атестація та підвищення кваліфікації проводиться один раз на п’ять
років, порушення їх термінів не виявлено. Протоколи засідань атестаційних
комісій та атестаційні листи викладачів в наявності.
Багато уваги приділяється кадровому росту циклової комісії, а саме
викладач Мелешко Г.Ю. навчається в аспірантурі КрНУ, викладач Мисліцька
Н.С. захистила дисертацію у січні 2016 року та отримала вчений ступінь
кандидата економічних наук.
Висновок
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про повну відповідність
кадрового складу викладачів, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів
спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства», вимогам Державної
кваліфікаційної комісії щодо акредитації молодшого спеціаліста.
5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Матеріально-технічна база коледжу складається з двох навчальних
корпусів загальною площею 17943,7 м2. Коледж має 34 навчальні кабінети, 19
лабораторій, 5 комп'ютерних класів, електронну бібліотеку на 10 робочих
місць з підключенням до мережі Інтернет, методичний кабінет, 7
виробничих дільниць, актову залу на 700 посадкових місць, спортивний зал
площею 650 м2, їдальню на 200 посадкових місць, буфет, бібліотеку з читальною
залою на 80 місць. Загальна навчальна площа становить 12707 м2.
Площа аудиторного фонду на одного студента денної форми навчання
складає 10,8 м2, що відповідає нормативним вимогам щодо акредитації.
Коледж має власний гуртожиток на 220 місць, що забезпечує потребу
іногородніх студентів у житлі на 100%. В гуртожитку розташований медичний
пункт.
В комп'ютерних класах встановлено 96 персональних комп'ютерів.
Кількість комп'ютерів, які припадають на 100 студентів складає 7,7, що
відповідає вимогам щодо акредитації. В кожному комп’ютерному класі встановлені
мультимедійні проектори, лазерні принтери, мережеве обладнання, програматори,
веб-камери. З метою підвищення ефективності та результативності виконання
студентами курсових робіт з дисципліни «Планування та організації діяльності
підприємства» в комп’ютерному класі 8313 встановлено плотер.
При вивченні дисциплін з циклів природничо-наукової та професійнопрактичної підготовки використовуються кабінети: математики, інформатики
та комп’ютерних технологій, статистики та ціноутворення, економіки,
планування та організації діяльності підприємства, бухгалтерського та
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податкового обліку, охорони праці та БЖД тощо, які обладнанні стендами за
темами навчальних програм з дисциплін, навчально-методичними
комплексами, мультимедійними проекторами та ін.
Всі лабораторії і кабінети забезпечені паспортами. Ведуться журнали
проведення інструктажів на робочому місці з техніки безпеки та
протипожежної безпеки.
Методичний кабінет оснащений ПЕОМ, ксероксом, лазерним принтером
та нормативно-інформаційними матеріалами.
Усі будівлі коледжу типові, знаходяться у задовільному стані та
відповідають своєму призначенню, вимогам санітарно-технічних та
будівельних норм, вимогам нормативних документів, які регламентують
порядок провадження освітньої діяльності (оригінал паспорту санітарнотехнічного стану коледжу, висновки санепідслужби, пожежної та техногенної
безпеки в наявності).
Висновок
Ознайомившись з матеріально-технічним забезпеченням навчального
процесу, комісія зазначає, що воно відповідає акредитаційним вимогам до
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства».
6. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчальновиховного процесу
Планування і організація навчально-виховного процесу у коледжі
здійснюється відповідно до «Положення про організацію навчального процесу
у Коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського» затвердженого наказом ректора КрНУ від 06.10.2015 р.
№ 241-1, вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Державної
національної програми «Освіта», «Положення про державний вищий
навчальний заклад», освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної
характеристики підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050401
«Економіка підприємства» та інших нормативно-правових документів з питань
освіти.
Методичне забезпечення навчального процесу підготовки молодших
спеціалістів здійснюється цикловою комісією «Економіка підприємства».
Освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика
спеціальності відповідають діючому державному стандарту.
Підготовка фахівців за спеціальністю 5.03050401 «Економіка
підприємства», здійснюється на підставі навчального плану, затвердженого
ректором Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського.
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Розподіл годин за циклами дисциплін навчального плану складає :
№
з/п

Назва циклу дисциплін
1
2
3

Цикл гуманітарної і соціально-економічної
підготовки
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки
Цикл професійної та практичної підготовки
Всього

Кількість
годин/кредитів
891/24,75

%
склад
20,6

1026/28,5

23,8

2403/66,75
4320/120

55,6
100

Згідно з освітньо-професійною програмою і відповідно до навчального
плану викладачами коледжу складені робочі навчальні програми з усіх
дисциплін, які містять назви змістовних модулів в логічній послідовності їх
вивчення, що входять до відповідного блоку; в них передбачено завдання до
самостійної роботи студентів; перелік основної та додаткової, навчальнометодичної літератури; семестровий контроль.
З кожної дисципліни навчального плану розроблені «Навчальнометодичні комплекси» (НМК), які містять навчальну програму, робочу
навчальну програму, методичні вказівки для виконання лабораторних,
практичних робіт, плани семінарських занять, завдання до самостійної
роботи, конспекти лекцій. НМК узгоджені з випускаючою цикловою
комісією «Економіка підприємства» та затверджені заступником директора з
навчальної розроблені методичні вказівки щодо виконання курсових робіт,
при виконанні яких застосовуються комп’ютерні програми для виконання
частини
курсових
робіт
(MathCAD
,
Matlab,
КОМПАС,
ПП «ІС Підприємство», ПП «Парус», Microsoft Office Word, Microsoft Office
Excel, Microsoft Office Access).
Організація навчального процесу здійснюється під керівництвом
заступника директора з навчальної роботи у відповідності до затвердженого
графіка навчального процесу, згідно розкладу занять по семестрах. Заходи,
передбачені графіком навчального процесу, відповідають навчальному плану
і взаємоузгодженні в установленому порядку.
Контроль якості методичного забезпечення здійснює випускаюча
циклова комісія «Економіка підприємства», яку очолює викладач вищої
категорії Черниш Е.А.
Контроль за якістю знань та умінь студентів здійснюється згідно:
- «Положення про організацію навчального процесу у Коледжі
Кременчуцького
національного
університету
імені
Михайла
Остроградського»;
- «Положення про кредитно-модульну систему контролю знань
студентів» згідно якого, модульний контроль може бути у вигляді тестів,
письмової контрольної роботи, усного опитування та ін.
Результати контролю обговорюються на засіданнях циклових комісій,
нарадах при директорі, засіданнях педагогічної ради, оформлюються
розпорядженнями і наказами по коледжу.
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В коледжі функціонує електронна бібліотека на 10 робочих місць, яка
підключена до мережі Internet, та створена електронна база, яка містить
навчально-методичні комплекси дисциплін, електронні підручники та
посібники, методичні вказівки щодо виконання практичних робіт,
самостійної роботи студентів, курсових робіт.
Електронна база постійно оновлюється та поповнюється. Для
підвищення якості самостійної роботи у гуртожитку коледжу, також
створено локальну мережу з підключенням до Internet.
На засіданнях педагогічної ради коледжу обговорюються актуальні
питання: шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу, методичне
забезпечення підготовки спеціалістів, робота педагогічного колективу з
правового виховання студентів, профілактика правопорушень, формування
національної свідомості студентів.
В коледжі діє «Школа молодого викладача», щомісячно проводяться
семінари з питань впровадження сучасних технологій в навчальний процес.
Практичне навчання здійснюється відповідно до «Положення про
проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України»,
графіку навчального процесу, наскрізної програми практики та навчальних
програм, розроблених на всі види практик.
Навчальним планом даної спеціальності передбачена навчальна
практика - робота на ПЕОМ та дві виробничі практики (технологічна,
переддипломна). Під час навчальної практики студенти набувають навички
оператора
комп’ютерного
набору.
Виробничу
(технологічну
та
переддипломну) практику студенти проходять на базових та приватних
підприємствах, з якими укладені відповідні угоди на поточний навчальний
рік, а саме: ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх
машин», ПАТ «Вагонобудівний завод», ПАТ «Колісний завод»,
«Приватбанк», ПАТ «Кременчукводоканал», ПАТ «Кременчукгаз» та ін.
Програми виробничих практик складені з урахуванням рекомендацій
спеціалістів базових підприємств. Бази практик забезпечують умови якісної
підготовки майбутніх фахівців.
Висновок
Проведений аналіз показників дозволяє зробити висновок, що
організація навчального процесу та навчально-методичне забезпечення
відповідають державним вимогам щодо акредитації підготовки молодшого
спеціаліста.
7. Інформаційне забезпечення навчального процесу
Бібліотека коледжу містить дві зали для видачі навчальної та
навчально-методичної літератури, книгосховище, читальну залу на 80
посадкових місць, електронну бібліотеку. Бібліотека налічує понад 65 тис.
одиниць бібліотечного фонду. Фонд представлений навчальною, навчальнометодичною, науковою літературою.
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Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками,
наявними у бібліотеці складає 100%.
В читальному залі в наявності фахові періодичні видання зі
спеціальності, а саме наукові та інформаційно-аналітичні журнали
«Економіка
України»,
«Економіка.
Фінанси.
Право»,
«Баланс.
Всеукраїнський бухгалтерський тижневик», «Вісник податкової служби
України», «Статистика України», «Фінанси України», «Менеджмент и кадры:
психология управления, соционика и социология», «Фінансовий контроль»,
всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський
облік».
Створена електронна база методичних посібників, вказівок для
самостійної роботи студентів, електронних підручників, завдань для
контролю знань за даною спеціальністю. Всі навчально-методичні комплекси
даної спеціальності зібрані в методичному кабінеті, які систематично
поповнюються та оновлюються.
Коледж користується послугами видавничого відділу університету,
поліграфічна потужність якого становить 590 тис. аркушів, що повністю
вирішує питання друку навчальних посібників.
Комплектування
бібліотечного
фонду
здійснюється
через
книготорговельну мережу, працівники бібліотеки проводять постійно діючу
виставку нової літератури, методичних посібників та перегляди літератури.
Двічі на рік здійснюється передплата періодичних видань.
Висновок
Інформаційне
забезпечення
навчального
процесу
відповідає
нормативним вимогам щодо акредитації підготовки молодшого спеціаліста.
8. Якість підготовки і використання випускників
Експертною комісією були проведені комплексні контрольні роботи на
виявлення залишкових знань з таких дисциплін:
цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
- Історія України;
- Основи філософських знань;
цикл природничо-наукової підготовки та загальноекономічної
підготовки
- «Економіка підприємства»,
- «Бухгалтерський облік»;
цикл професійно-практичної підготовки
- «Управління витратами»,
- «Фінанси».
Результати виконання комплексних контрольних робіт за циклами:
циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки:
абсолютна успішність – 92,6 %, якість – 53,7 %;
циклу природничо-наукової підготовки :
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абсолютна успішність – 94,6 %, якість – 53,6 %;
циклу професійно-практичної підготовки:
абсолютна успішність – 92,9 % якість – 50,0 %.
Загальна успішність складає – 93,4 %, якість – 52,4 %.
Показники успішності та якості виконання ККР наведені в додатку 1.
Студенти коледжу постійно беруть активну участь в олімпіадах по
дисциплінам та мистецьких і спортивних конкурсах. Чотири роки поспіль є
переможцями другого етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни
«Інформатика та комп’ютерна техніка» серед вищих навчальних закладів
України I-II рівнів акредитації студенти групи КМ-11-9-1 Левченко Р., групи
КМ-12-9-1 Леванда О., групи КМ-13-9-1 Гладир А. Призерами обласної
олімпіади з дисципліни «Математика» були студенти групи КМ-14-9-1
Таран О., групи КМ-13-9-1 Муратов В. Також, студенти коледжу ставали
переможцями конкурсів, присвячених до пам’ятних дат видатних митців
України. Зокрема студентка групи ОМ-12-9-1 Таранущенко М. зайняла 1
місце у другому етапі міжнародного конкурсу імені Петра Яцика.
Якість курсових робіт
Згідно з навчальним планом передбачено виконання двох курсових
робіт: з дисциплін «Планування та організація діяльності підприємства» (6
сем.) та «Економічний аналіз» (6 сем.).
Виконання курсових робіт здійснюється під керівництвом викладачів
циклової комісії.
Захист курсових робіт в коледжі приймає комісія, яка створюється на
навчальний рік. Контроль виконання курсових робіт здійснює циклова
комісія.
В цілому експертами проаналізовано 20% курсових робіт з кожної
дисципліни.
Дані перевірки показали: успішність захисту курсових робіт
з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства»
складає - 100%; - якість - 63,6%;
з дисципліни «Економічний аналіз» відповідно
успішність - 100%;- якість - 70,1%.
Аналіз підсумкового оцінювання результатів перевірки курсових робіт
відповідає вимогам щодо акредитації підготовки молодшого спеціаліста.
Якість звітів з технологічної та переддипломної практик
Захист звітів проходить на відкритому засіданні комісії, затвердженої
заступником директора з навчально-виробничої роботи. Експертна комісія
перевірила 20% звітів про проходження технологічної та переддипломної
практик студентами спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства».
Дані перевірки показали: успішність захисту звітів
з технологічної практики - успішність - 100%; якість - 68,6%;
переддипломної практики - успішність - 100%;- якість - 63,6%.
Аналіз підсумкового оцінювання результатів перевірки захисту звітів
відповідає вимогам щодо акредитації підготовки молодшого спеціаліста.
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Державна атестація
Згідно навчального плану державна атестація проводиться у вигляді
комплексного державного екзамену, під час якого студенти спеціальності
5.03050401 «Економіка підприємства» виконують комплексні контрольні
завдання, які складаються з теоретичної частини та практичних ситуаційних
завдань з дисциплін «Планування та організація діяльності підприємства»,
«Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Економіка і нормування праці»,
«Управління витратами».
Комплексні контрольні завдання розробляються випускаючою
цикловою комісією та затверджуються заступником директора з навчальної
роботи.
Для проведення комплексного державного екзамену створюються
екзаменаційна комісія, голова і склад якої затверджується ректором КрНУ за
пропозицією директора коледжу.
Експертна комісія перевірила програму та зміст комплексних
контрольних завдань, протоколи засідань ЕК, та встановила, що успішність
та якість підготовки молодших спеціалістів відповідають вимогам щодо
акредитації
Працевлаштування випускників
В коледжі створена комісія з працевлаштування, яку очолює заступник
директора з навчально-виробничої роботи. Понад 70% випускників
продовжують навчання за ОКР «Бакалавр», «Магістр» в Кременчуцькому
національному університеті імені Михайла Остроградського, Харківському
національному економічному університеті, Полтавському університеті
економіки і торгівлі тощо.
Решта випускників, працевлаштовуються на промислових та приватних
підприємствах міста та регіону, а саме: ПАТ «Вагонобудівний завод», ПАТ
«Кредмаш»,
ПАТ
«Колісний
завод»,
ПАТ
«АвтоКрАЗ»,
ПАТ
«Нафтопереробний завод», ПАТ «Рошен», ПАТ «КРЕМЕЗ», ПАТ «ФАРРО»,
ПАТ «Кременчукводоканал», ПАТ «Кременчукгаз» та інших підприємствах.
Висновок
Аналіз результатів виконання ККР, результатів зрізу знань з
гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та
практичної підготовки, результатів захисту звітів з практик, захисту
курсових робіт свідчать, що якість підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства» відповідає державним
вимогам щодо акредитації.
9. Виховна робота
Виховна робота в коледжі проводиться відповідно до плану виховної
роботи, який передбачає такі напрями виховання: національно-патріотичне;
морально-правове; художньо-естетичне; трудове.
В коледжі працює рада з виховання, яка розробляє основні напрямки
Голова експертної комісії _________________________П.Г. Перерва
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виховної роботи на навчальний рік. На засіданнях ради розглядаються
актуальні питання про стан успішності і відвідування занять, виховної
роботи в гуртожитку, підвищення ефективності щодо профілактики
наркоманії, тютюнопаління, пропаганди здорового способу життя тощо.
Класними керівниками складаються плани виховної роботи на семестр,
які затверджуються заступником директора з виховної роботи.
Щотижня проводяться виховні години за планами керівників груп.
Кожному місяцю відповідає місячник одного з напрямів виховання, а
також заплановані тижні предметних (циклових) комісій. Таке планування
дає можливість детально ознайомити студентів із знаменними датами та
подіями, краще зрозуміти значення та важливість обраної спеціальності.
Багато уваги надається поза аудиторній роботі серед студентів, у
коледжі працює центр дозвілля, основною метою роботи якого є організація
дозвілля студентів, розширення їх творчих потенціалів, залучення основної
маси молоді до участі у різноманітних заходах.
У коледжі проводяться спортивні змагання з легкої атлетики,
волейболу, баскетболу, міні-футболу, шахів, настільного тенісу.
Щомісяця на загальних зборах групи підводяться підсумки відвідувань
занять.
10. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх
усунення
За результатами попередньої акредитації, яка була проведена в 2010 р.,
експертна комісія виявила недоліки, які на даний момент усунені:
1. Електронна бібліотека поповнена методичними посібниками, а також
підручниками та періодичними виданнями, перелік яких систематично
оновлюється і розширюється.
2. Збільшена кількість ліцензованих прикладних програм з метою
подальшого впровадження інформаційних технологій у навчання, зокрема
дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Основи
правознавства», «Вища математика».
3. Збільшена кількість мультимедійного обладнання для викладання
дисциплін спеціального циклу.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів самоаналізу і перевірки
результатів діяльності Коледжу Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського зі спеціальності 5.03050401 «Економіка
підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
експертна комісія МОН України дійшла висновку:
1. Зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050401 «Економіка
підприємства» відповідає державним стандартам вищої освіти;
2.
Організація
навчального
процесу,
навчально-методичне
Голова експертної комісії _________________________П.Г. Перерва

14

забезпечення спеціальності відповідають акредитаційним вимогам;
3. Кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших
спеціалістів повністю відповідає акредитаційним вимогам;
4. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає
нормативним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст»;
5. Організаційні та методичні заходи забезпечують формування
якісного контингенту студентів, яке здійснюється за умовами прийому,
рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
Вважаємо за необхідне висловити зауваження, які не впливають на
рішення комісії щодо спроможності акредитації спеціальності, але
дозволяють поліпшити якість підготовки фахівців:
- продовжити роботу з впровадження в навчальний процес сучасного
програмного забезпечення спецдисциплін та нових інформаційнокомунікаційних технологій з метою удосконалення підготовки фахівців
спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»;
- більш
широко впроваджувати використання мультимедійних
технологій у навчальному процесі підготовки фахівців спеціальності
5.03050401 «Економіка підприємства»;
- підвищити рівень профорієнтаційної роботи з метою забезпечення
формування навчальних груп згідно ліцензійного обсягу.
На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зробила
висновок про можливість акредитації спеціальності 5.03050401 «Економіка
підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з
ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної
форми навчання.
Голова експертної комісії:
декан економічного факультету
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
доктор економічних наук, професор

П.Г. Перерва

Член комісії:
голова циклової комісії професійної
та практичної підготовки з економіки
підприємства Київського авіаційного технікуму

О.І. Діденко

Ректор Кременчуцького
національного університету
імені Михайла Остроградського

М.В. Загірняк

Директор коледжу

П.А. Білик
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Додаток 1
Зведена відомість виконання комплексних контрольних робіт студентами
зі спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»
за результатами експертної перевірки
Ку
рс

Назва дисципліни

Всього по циклу
гуманітарної та соціальноекономічної підготовки
2 Історія України
Основи філософських
2
знань
Всього по циклу
природничо-наукової та
загально-економічної
підготовки
3 Економіка підприємства
3 Бухгалтерський облік
Всього по циклу
професійно-практичної
підготовки
3 Управління витратами
3 Фінанси

Кіль
кість
студ
ентів

Сесійний
контроль,
осіб, %

ККР, осіб, %

Результати самоаналізу комплексних
контрольних робіт
Одержали оцінки
Успішність,
%
5
4
3
2
А.У. А.Я.

Результати комплексних
контрольних робіт
Відхилення
Одержали оцінки
Успішність,
%
5
4
3
2
А.У. А.Я. А.У. А.Я.

6

25

21

2

96,2

57,4

5

24

22

4

92,6

53,7

- 3,6

- 3,7

27

27

100

27

100

4

12

10

1

96,2

59,2

3

12

10

2

92,6

55,6

- 3,6

- 3,6

27

27

100

27

100

2

13

11

1

96,2

55,6

2

12

12

2

92,6

51,9

- 3,6

- 3,7

8

24

22

2

96,4

57,1

6

24

23

3

94,6

53,6

- 1,8

- 3,5

4
4

12
12

11
11

1
1

96,4
96,4

57,1
57,1

3
3

12
12

11
12

2
1

92,9
96,4

53,6
53,6

- 3,5
0

- 3,5
- 3,5

8

22

24

2

96,4

53,6

6

22

24

4

92,9

50,0

- 3,5

- 3,6

3
5

12
10

12
12

1
1

96,4
96,4

53,6
53,6

2
4

12
10

12
12

2
2

92,9
92,9

50,0
50,0

- 3,5
- 3,5

- 3,6
- 3,6

96,4

56,0

93,4

52,4

- 3,0

- 3,6

28
28

28
28

Разом:

28
28

28
28

100
100

100
100

28
28

28
28

100
100

100
100

Голова експертної комісії

П.Г. Перерва

Експерт

О.І. Діденко

Директор коледжу

П.А. Білик
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Додаток 2
ТАБЛИЦЯ
відповідності освітньої діяльності Коледжу Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського
за спеціальністю 5.03050401 «Економіка підприємства»
критеріям та вимогам до акредитації підготовки
молодших спеціалістів
НормаФакт
тив
1
2
3
Частина І Дотримання основних умов ліцензування
Показники

1. Загальні вимоги
1.1
Концепція
діяльності
за
заявленим
напрямом
+
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською
міськими державними адміністраціями.
1.2 Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання \заочна
форма навчання)
2 Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

Відхилення
4

+

-

50/25

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-
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НормаФакт
тив
1
2
3
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 навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами) підручників,
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України або монографій, до одного доктора
наук або професора)
2.4 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які
25
ЦГП
викладають лекційні години дисциплін навчального плану
39,7
спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за
ЦПНЗ
основним місцем роботи (% від кількості годин для кожного
П88,9
циклу дисциплін навчального плану)
ЦППП
90,0
2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної
+
+
підготовки
2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку
очолює
фахівець
відповідної
науково-педагогічної
спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням,
100
100
устаткуванням, необхідним для виконання навчальних
програм (у % від потреби)
3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)
70
100
3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів
6,0
7,7
(крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102
"Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")
3.4 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (для
3
спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім
спеціальності "Дизайн")
3.5 Наявність пунктів харчування
+
+
3.6 Наявність спортивного залу
+
+
3.7 Наявність стадіону або спортивного майданчику
+
+
3.8 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 компоненти)
4.3
Наявність
навчального
плану,
затвердженого
в
+
+
установленому порядку
Показники
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Відхилення
4
-

+14,7
+63,9
+65,0
-

0

+30
+1,7

-

-
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НормаФакт
тив
1
2
3
4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної 100
100
дисципліни навчального плану (% від потреби):
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять завдань для 100
100
лабораторних робіт (% від потреби)
4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових 100
100
робіт (проектів)
4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з 100
100
дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
100
4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від 100
потреби)
4.7 Наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних
+
+
робіт (проектів), державних екзаменів
100
4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у 100
т.ч. з використанням інформаційних технологій), (% від потреби)
4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів
+
+
5 Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 100
100
посібниками, що містяться у власній бібліотеці (% від потреби)
5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах
3
5
до загального контингенту студентів (% від потреби)
5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними
2
6
виданнями
5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як
джерела інформації:
+
+
наявність обладнаних лабораторій
+
+
наявність каналів доступу
Частина II Якісні характеристики підготовки фахівців
Показники

1 Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
1.1 Виконання навчального плану за показниками: перелік
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %
1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за
останні 5 років, %
1.3
Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних)
працівників, що обслуговують спеціальність і працюють у
навчальному закладі за основним місцем роботи, які займаються
вдосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %
2 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менше %
2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та соціальноекономічної підготовки:
2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання; %
2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), %

Відхилення
4
0

0
0
0

0
0
0
+2
+4

-

100

100

0

100

100

0

100

100

0

90
50

100
57,7

+10
+7,7
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Показники
1
2.2
Рівень
знань
студентів
з
природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання; %
2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), %
2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:
2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання; %
2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), %
3. Організація наукової роботи
3.1 Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів
3.2 Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на
кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях,
конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

НормаФакт
тив
2
3

Відхилення
4

90
50

100
58,9

+10
+8,9

90
50

100
54,8

+10
+4,8

-

-

-

+

+

-
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