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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 

5.11010101 «Ветеринарна медицина» (211 «Ветеринарна медицина»)

у Кіцманському коледжі Подільського державного аграрно-технічного

університету.

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 № 670-л від 15.05.2018 
року «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:

- голови експертної комісії -  Бібена Івана Андрійовича, декана факультету 
ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету, кандидата ветеринарних наук, доцента.

- члена експертної комісії -  Благого Романа Степановича, завідувача 
відділення ветеринарної медицини Рогатинського державного аграрного коледжу, 
викладача вищої категорії

у період з 29 по 31 травня 2018 року розглянула подану акредитаційну 
справу, провела перевірку освітньої діяльності Кіцманського коледжу 
Подільського державного аграрно-технічного університету щодо підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» (211 
«Ветеринарна медицина»)

В процесі аналізу:
- вивчено матеріали самоаналізу спеціальності, що підготовлені 

випусковою цикловою комісією;
- вибірково перевірено документи коледжу, які підтверджують загальні 

відомості про навчальний заклад;
- здійснено вибірковий аналіз виконання студентами комплексних 

контрольних робіт з гуманітарної та соціально-економічної, математичної та 
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки;

- 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;
На підставі вивчення навчально-методичного, матеріально-технічного, 

кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» експертна комісія встановила 
наступне.
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1. Загальна характеристика навчального закладу та спеціальності.
У листопаді 1944 року за ініціативою Наркомзему України з метою 

підготовки місцевих кадрів сільського господарства на базі навчального 
корпусу колишньої гімназії та земельних угідь сільськогосподарської школи 
було організовано Кіцманський сільськогосподарський технікум. (Наказ 
№1174 від 14 листопада 1944 року). В технікумі було створено 3 відділи: 
агрономічний, ветеринарний, зоотехнічний - по ЗО чоловік плану набору на 
кожний. Перший випуск спеціалістів відбувся в 1948 році.

З 1952 року при технікумі було відкрито заочний відділ. Наказом №38 від 
20 квітня 1973 року на базі зооветеринарного технікуму та колгоспу «Радянська 
Буковина» було створено Кіцманський радгосп-технікум.

На підставі наказу № 232 від 25 липня 1997 року Міністерства сільського 
господарства і продовольства України «Про поділ Кіцманського радгоспу- 
технікуму Чернівецької області» було ліквідовано Кіцманський радгосп- 
технікум і створено на його базі Кіцманський державний аграрний технікум та 
два державні сільськогосподарські підприємства «Суховерхівське» та 
«Кіцманське». Згідно з наказом Міністерства аграрної політики України № 88 від 
28 лютого 2006 року Кіцманський державний аграрний технікум реорганізовано у 
відокремлений структурний підрозділ -  Кіцманський технікум Подільського 
державного аграрно-технічного університету. З 19 вересня 2017 року 
Кіцманський технікум Подільського державного аграрно-технічного 
університету перейменовано в Кіцманський коледж Подільського державного 
аграрно-технічного університету. Коледж занесено до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України від 01.11.2017 за № 1003196894.

В 1991 році було відкрито спеціальність «Правознавство».
В 1992 році - спеціальність «Землевпорядкування».
В 1993 році спеціальність «Організація і технологія ведення фермерського 

господарства».
В 1998 році - спеціальність «Бухгалтерський облік».
В 1999 році - спеціальність «Організація виробництва».
Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності, що акредитується, 

здійснюється на основі базової загальної середньої освіти з присвоєнням 
кваліфікації молодшого спеціаліста і одночасним отриманням повної загальної 
середньої освіти та на базі повної загальної середньої освіти на підставі ліцензії 
Міністерства освіти і науки України №с636463 від 10.06.2015 року. Підготовка і 
випуск фахівців з кожної спеціальності здійснюється відповідно до ліцензованих 
обсягів:

- 211 «Ветеринарна медицина» (5.11010101 «Ветеринарна медицина») -  
ліцензований обсяг 60 осіб за денною формою навчання;

- 193 «Геодезія та землеустрій» (5.08010102 «Землевпорядкування») -  
ліцензований обсяг 50 осіб за денною та 25 осіб за заочною формою навчання;

- 081 «Право» (5.03040101 «Правознавство») - ліцензований обсяг 40 осіб 
за денною та 25 осіб за заочною формою навчання;

- 071 «Облік і оподаткування» (5.03050901 «Бухгалтерський облік») - 
ліцензований обсяг 25 осіб за денною та 30 осіб за заочною формою навчання;
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- 073 «Менеджмент» (5.03060101 «Організація виробництва»)
ліцензований обсяг ЗО осіб за денною формою навчання;

- 201 «Агрономія» (5.09010103 «Виробництво і переробка продукції
рослинництва») - ліцензований обсяг 25 осіб за денною та 20 осіб за заочною 
формою навчання;

- 201 «Агрономія» (5.09010102 «Організація і технологія ведення
фермерського господарства») - ліцензований обсяг 25 осіб за денною формою 
навчання;

Освітній процес та практичну підготовку студентів в коледжі організовують 
та спрямовують 3 відділення: «Агроземлевпорядкування», ветеринарної
медицини, економіко-правове та 7 предметних (циклових) комісій, з яких 5 є 
випускаючими: комісія економічних дисциплін, комісія агромеханічних
дисциплін, комісія юридичних дисциплін, комісія ветеринарних та зоотехнічних 
дисциплін, комісія землевпорядних дисциплін.

Робота колективу організовується та орієнтується на формування освіченої 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 
знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку 
суспільства в умовах ринкової економіки.

Основними напрямами діяльності коледжу є:
- підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для сільськогосподарських та 
промислових підприємств різних форм власності;

- спеціалізація і підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів;
- культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничо- 

комерційна робота;
- здійснення зовнішніх зв’язків;
- надання освітніх та інших платних послуг, не заборонених 

законодавством.
Коледж очолює Філіпчук Юрій Михайлович, який займає посаду директора 

з 09.01.2009 згідно з наказом № 9 Подільського державного аграрно-технічного 
університету. Освіта вища, спеціальність за дипломом -  «Механізація сільського 
господарства», кваліфікація -  інженер-механік, викладач агромеханічних 
дисциплін, нагороджений трудовою відзнакою -  Знак Пошани.

Діяльність коледжу здійснюється у відповідності до чинного 
законодавства України, Постанов Верховної ради України, Указів і розпоряджень 
Президента України, Постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України, Статуту Подільського державного аграрно- 
технічного університету та Положення про Кіцманський коледж ПДАТУ.

Висновок. Надані документи відповідають інформації, поданій в 
акредитаційній справі та підтверджують право відділення «Ветеринарна 
медицина» Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного 
університету на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» за спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна медицина» (211 
«Ветеринарна медицина»). Документи, що забезпечують правові основи 
діяльності коледжу були представлені комісії, є чинними і достовірними.



2. Формування контингенту студентів спеціальності.
Контингент студентів формується на підставі прийому на місця державного 

замовлення та за умов договору в межах ліцензійного обсягу, станом на 
01.01.2018 року складає -  148 осіб за денною формою навчання.

В процесі формування контингенту студентів за спеціальністю 5.11010101 
«Ветеринарна медицина» важливе місце посідає профорієнтаційна робота, яка 
здійснюється викладачами та студентами коледжу.

У коледжі створено центр профорієнтаційної роботи, до якого увійшли 
викладачі, представники студентського самоврядування. В коледжі систематично 
проводяться дні відкритих дверей.

Для проведення професійної орієнтації викладачі коледжу підтримують 
тісний зв’язок зі школами, професійними училищами, де проводять роз’яснення, 
консультації. Зустрічаються з учнями. Профорієнтаційна робота проводиться 
викладачами, співробітниками та студентами коледжу, які виїжджають на 
технологічну і переддипломну практики.

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, гласності і 
прозорості. В період роботи приймальної комісії працює телефон «Гаряча лінія» з 
питань вступу до навчального закладу. Вся інформація про хід прийому 
документів подається в інформаційному бюлетені, який щоденно оновлюється. 
Приймальна комісія проводить консультації з питань вибору спеціальності, яка б 
найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці абітурієнта.

Аналіз контингенту студентів показує, що найбільша частка вступників 
припадає на Кіцманський, Заставнівський, Сторожинецький, Глибоцький, 
Путильський та Вижницький райони Чернівецької області та окремі райони 
Тернопільської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

На сайті коледжу для абітурієнтів постійно висвітлюється інформація про 
правила прийому, умови вступу та заходи, що проводяться у навчальному закладі, 
на які запрошуються випускники шкіл.

У 2017 році загальна кількість поданих заяв склала 144, з них на денну 
форму навчання -  144 заяв. Конкурс абітурієнтів на 1 державне місце склав 1,2.

У цілому експертна комісія відзначає, що формування контингенту 
студентів здійснюється відповідно до встановлених вимог з дотриманням 
ліцензійного обсягу прийому. В коледжі вживаються заходи щодо забезпечення 
якісного проведення вступної кампанії. Щороку до Міністерства освіти і науки 
України своєчасно подаються дані в електронну базу щодо формування 
державного замовлення та випуску фахівців.

Висновок. Експертній комісії представлено звіт за формою 2-3 нк «Звіт 
вищого навчального закладу на початок навчального року», сформований в 
Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Зауважень щодо достовірності 
статистичної звітності немає.
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3. Зміст підготовки фахівців спеціальності.
Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна 

медицина» (211 «Ветеринарна медицина») у Кіцманському коледжі Подільського 
державного аграрно-технічного університету визначається освітньо-професійною 
програмою (01Ш), освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ), які 
погоджені і затверджені у відповідному порядку.

Варіативні частини ОПП, ОКХ, засоби діагностики якості вищої освіти 
молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна медицина» 
(211 «Ветеринарна медицина») погоджені і рекомендовані Педагогічною радою 
Кіцманського коледжу ПДАТУ протокол № 28 від 25.09.2017 р.

Навчальний план розроблений на основі ОПП і ОКХ даної спеціальності, 
погоджений директором коледжу і затверджений ректором Подільського 
державного аграрно-технічного університету. На основі навчального плану згідно 
з графіком організації навчального процесу складений робочий навчальний план 
на 2017-2018 навчальний рік.

З кожної дисципліни навчального плану розроблена навчальна програма, 
робоча навчальна програма, які розглянуті на засіданнях циклових комісій, 
погоджені із випусковою цикловою комісією і затверджені заступником 
директора з навчальної роботи.

Обсяг самостійної роботи студентів у робочих навчальних планах складає 
35-50% від загального обсягу навчального часу студентів, відведеного на 
вивчення конкретної дисципліни.

Обсяг практичних та лабораторних робіт складає 40-55% від загального 
обсягу аудиторних занять, передбачених навчальним планом. Види та тривалість 
практик визначені відповідно до затвердженого навчального плану спеціальності. 
У графіку навчального процесу відображаються всі види практик, їх тривалість і 
послідовність проведення. Розроблена і затверджена у встановленому порядку 
наскрізна програма практик.

Висновок. Експертна комісія, перевіривши зміст підготовки фахівців 
відділення «Ветеринарна медицина» в Кіцманському коледжі Подільського 
державного аграрно-технічного університету, наявність навчальних планів, 
робочих навчальних планів, навчальних програм та робочих навчальних програм 
засвідчує їх наявність, повноту та відповідність освітньо-професійній програмі 
спеціальності «Ветеринарна медицина».

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна медицина» 
здійснюється на підставі навчального плану, погодженого директором коледжу і 
затвердженого ректором Подільського державного аграрно-технічного 
університету. Усі дисципліни навчального плану у повній мірі забезпечуються 
програмами, робочими програмами, посібниками, довідковою та іншою 
необхідною літературою, що знаходяться у власній бібліотеці.

І.А. Бібен
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В коледжі розроблений методичний комплекс забезпечення навчального 
процесу, складовою частиною є методичне забезпечення навчальної дисципліни, 
що включає:

- навчальну програму з дисципліни;
- робочу навчальну програму;
- плани занять;
- конспекти занять з дисципліни;
- методичні матеріали для самостійної роботи студента;
- завдання та методичні вказівки для для виконання практичних занять;
- засоби діагностики, а саме завдання для поточного контролю знань та 

екзаменаційні білети;
- завдання та методичні рекомендації для виконання курсової роботи;
- засоби візуалізації.
Викладачі коледжу беруть участь у наукових конференціях, де 

висвітлюються перспективи ветеринарної освіти і науки в Україні як фактору 
забезпечення здоров’я нації в умовах глобалізації світової економіки, 
Розробляють робочі зошити, методичні розробки, навчальні посібники.

Так, протягом міжакредитаційного періоду викладачами спеціальності 
«Ветеринарна медицина» було:

- створено 5 електронних посібників викладачами Бойко Н.М. з 
дисципліни «Латинська мова»; Дрещан Л.М. з дисципліни «Патологічна анатомія 
і патологічна фізіологія сільськогосподарських тварин»; Бабюком В.М. - з 
дисципліни «Штучне осіменіння сільськогосподарських тварин» та Марковською 
Н.М. з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських 
тварин» по розділах «Гельмінтологія» та «Арахноентомологія і протозоологія».

- рецензовано типові навчальні програми з дисциплін «Хірургія 
ветеринарної медицини» та «Організація ветеринарної справи»

- викладачі Бабюк Б.І. та Косменко А.Ю. взяли участь у Міжнародній 
науково-практичній конференції «Епізоотологія, здоров’я та добробут тварин. 
Виклики сучасності»

- Мочернюк М.М. брав участь в XII Міжнародному конгресі спеціалістів 
ветеринарної медицини

- Бабюк В.М. брав участь в науково-практичній конференції «Ветеринарна 
медицина та виклики сьогодення» 2016 р. (Вишнянський коледж)

Розроблено та видано:
- УДК 576.89 Робочий зошит для лабораторних та практичних занять 

дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин» зі 
спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»/ Н.М. Марковська - «Агроосвіта» 
смт. Немішаєво, 2017 р. -  108с.

- Л.М. Дрещан Атлас для практичних занять дисципліни «Патологічна 
фізіологія та патологічна анатомія сільськогосподарських тварин» 5.11010101 
«Ветеринарна медицина», який був представлений для участі у Виставці 
педагогічного досвіду і творчості молоді ВСП НМЦ аграрної освіти «Навчально- 
методичний центр «Агроосвіта»» 2017 р.



- Л.М. Дрещан Тестові завдання з дисципліни «Патологічна фізіологія та 
патологічна анатомія сільськогосподарських тварин» 5.11010101 «Ветеринарна 
медицина»/2016

- Б.І. Бабюк Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з 
дисципліни «Організація ветеринарної справи» 5.11010101 «Ветеринарна 
медицина»/ 2015

Більша частина викладачів циклової комісії ветеринарних та зоотехнічних 
дисциплін брали участь у тренінгу «Стерилізація собак - гуманне вирішення 
проблем безпритульних тварин»- 2014 р.

Створено відеофільм:
- В.М. Бабюк «Навчально-виробнича клініка» (2015 р.)
Вихідний контроль знань студентів здійснюється через систему 

комплексних контрольних робіт, заліків та екзаменів, які проводяться відповідно 
до змісту Навчальної програми у формі тестів або письмовій формі.

Згідно з навчальним планом зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна 
медицина» студенти проходять виробничу (переддипломну) практику.

Базою для проходження виробничої (переддипломної) практики є районні 
підприємства та організації. З базами практики укладено договори.

На базі навчального закладу щорічно проходить дистанційне тестування в 
он-лайн режимі за двома блоками: професійним - для встановлення відповідності 
рівня фахової компетентності випускника мінімально необхідному професійному 
рівню та загальним - виявлення сформованості загальнолюдських цінностей, яких 
студент набуває в результаті навчання в коледжі.

Відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 5.11010101 
«Ветеринарна медицина» студенти випускного курсу здають два комплексні 
державні екзамени зі спеціальних дисциплін:

1 .Інфекційні та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин 
(«Епізоотологія з мікробіологією», «Паразитологія та інвазійні хвороби 
сільськогосподарських тварин», «Менеджмент та маркетинг у ветеринарній 
медицині».

2. Неінфекційні хвороби сільськогосподарських тварин («Внутрішні 
незаразні хвороби сільськогосподарських тварин», «Хірургія ветеринарної 
медицини», «Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння 
сільськогосподарських тварин», «Менеджмент та маркетинг у ветеринарній 
медицині».)

Висновок. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу у Кіцманському коледжі Подільського ДАТУ при підготовці фахівців за 
спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна медицина» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» відповідає акредитаційним вимогам та сприяє 
забезпеченню якісного виконання навчального плану.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Педагогічними кадрами коледж забезпечений на 100%. Рівень кадрового 

забезпечення коледжу експертною комісією перевірено шляхом вивчення 
показників про зарахування особових справ, трудових книжок, документів про 
освіту.

І.А. Бібен
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Згідно з документами відділу кадрів підготовку молодших спеціалістів за 
спеціальністю 5.11010101 забезпечують викладачі циклових комісій в кількості 26 
осіб, які працюють за основним місцем роботи і 1 особа за сумісництвом, з них:

- Спеціалісти вищої категорії -  14 осіб (51,9) в тому числі 8 викладачів 
методистів

Першої категорії -  7 (25,9%)
- Другої категорії -  5 (18,5%)
- Спеціаліст -  1 (3,7)
Середньорічне педагогічне навантаження викладачів становить 645 год.
Підвищення професійної і педагогічної кваліфікації викладачів 

проводиться згідно з планом-графіком. Викладачі загальноосвітніх дисциплін 
підвищують кваліфікацію в Інституті післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області та при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. 
Федьковича, зі спеціальних дисциплін -  при Білоцерківському НАУ, 
Подільському ДАТУ

Основними формами підвищення педагогічної майстерності і фахового 
рівня викладачів є:

- навчання на ФПК
- навчання в інституті перепідготовки педагогічних кадрів
- стажування на підприємствах, в організаціях
- стажування на кафедрах однопрофільних вузів
- участь у галузевих нарадах, семінарах, курсах
Випусковою цикловою комісією за спеціальністю 5.11010101 «Ветеринарна 

медицина» (211 «Ветеринарна медицина») є циклова комісія ветеринарних та 
зоотехнічних дисциплін. До складу випускової циклової комісії, яка обслуговує 
спеціальність 5.11010101 «Ветеринарна медицина» (211 «Ветеринарна 
медицина») входить 11 викладачів, з них 10 працюють за основним місцем роботи 
і 1 особа за сумісництвом. Серед викладачів циклової комісії:

- викладачів вищої кваліфікаційної категорії 5 (45,45%)
- викладачів другої кваліфікаційної категорії 5 (45,45%)
- спеціаліст 1 (9,09%)
Робота в циклових комісіях проводиться за планами, затвердженими 

заступником директора з навчально-виховної роботи і полягає у забезпеченні 
виконання навчальних планів і навчальних програм, розробці та поповненні 
навчально-методичних комплексів; написання підручників, посібників, 
методичних розробок, статей, рецензій, організації та проведенні науково- 
практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, тижнів спеціальності. Циклова 
комісія вивчає та аналізує роботу викладачів, які атестуються, проводить 
профорієнтаційну роботу протягом поточного року.

Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться 
1 раз в п ’ять років, порушення їх термінів не виявлено. Протоколи засідань 
атестаційних комісій та атестаційні листи викладачів наявні.

На викладацький та керівний склад коледжу заведено у відділі кадрів особові 
справи, які відповідають правовим та нормативним вимогам.

Індивідуальні плани викладачів складаються з урахуванням рекомендацій 
щодо планування робочого часу викладача та норм часу для навчальної, методичної 
та організац

І.А. Бібен



Висновок. Експертна комісія вважає, що педагогічний склад працівників 
спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» відповідає вимогам щодо 
надання освітньо-кваліфікаційних послуг при підготовці фахівців, система 
підбору педагогічних кадрів сприяє підвищенню ефективності навчально- 
виховної роботи, здійсненню освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою 
молодших спеціалістів

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Для організації навчально-виховного процесу в коледжі використовується 

три навчально-лабораторні корпуси, два гуртожитки, навчально-виробнича 
клініка ветеринарної медицини, їдальня, медичний пункт.

В коледжі працює бібліотека на 120 місць. Вона знаходиться в окремому
• • 2 • • приміщенні загальною площею 432 м , містить підручники та посібники,
розроблені викладачами коледжу, навчальну літературу. Створено 

електронну бібліотеку на сайті коледжу.
Загальна площа використовуваних приміщень становить 15252,0 м2, 

навчальна площа 6118,79 м2.
Для виконання навчального плану спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна 

медицина» (211 «Ветеринарна медицина») функціонує 66 кабінетів і лабораторій. 
Кабінети і лабораторії оснащені стендами, наочністю, технічними засобами 
навчання та лабораторним обладнанням.

У навчальному закладі проводиться системна робота з оновлення 
комп’ютерної техніки. Комп’ютерні класи дають можливість виходу в Інтернет.

У власності коледжу є два гуртожитки на 300 місць загальною площею 44012 _ . в
м . Проживання всіх студентів забезпечено на 100%, а це дозволяє повністю
забезпечити всіх іногородніх студентів житлом

Матеріально-технічна база для проведення навчально-практичних занять 
повністю задовольняє потреби, відповідає вимогам робочих навчальних планів і 
програм навчальних дисциплін. Практичні заняття спеціальності 5.11010101 
«Ветеринарна медицина» (211 «Ветеринарна медицина») проводяться у 
лабораторіях коледжу, комп’ютерних класах, ТОВ «АТЗТ Мирне» загальною 
кількістю поголів’я 4,8 тис. голів великої рогатої худоби та ТзОВ «Валявське» 
загальною кількістю поголів’я 989 голів великої рогатої худоби.

Усі навчальні корпуси коледжу з метою виконання комплексних заходів з 
протипожежної безпеки забезпечені вогнегасниками.

Висновок. Експертна комісія констатує, що документи щодо матеріально- 
технічного забезпечення освітньої діяльності наведені у матеріалах самоаналізу 
підтверджують, що матеріально-технічна база, навчальні приміщення 
відповідають санітарним та будівельним нормам, а також нормативним 
документам, що регламентують порядок здійснення освітньої діяльності. 
Матеріально-технічна база відповідає державним вимогам з акредитації 
спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» (211 «Ветеринарна 
медицина»).



7. Якість підготовки
Невід’ємною частиною навчального процесу є контрольні заходи, що 

включають поточний і підсумковий контроль.
У процесі перевірки експертною комісією проведені контрольні 

вимірювання залишкових знань студентів спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна 
медицина» з дисциплін циклу гуманітарного і соціально-економічної підготовки: 

-«Основи правознавства»,
-«Культурологія»
-«Основи економічної теорії»
цикл математичної, природничо-наукової підготовки:

-«Безпека життєдіяльності»
-«Латинська мова»
-«Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин» 
цикл професійної і практичної підготовки:
-«Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських 

тварин»,
- «Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин»,
- «Годівля сільськогосподарських тварин»,
Контроль проводиться з використанням пакетів комплексних контрольних 

робіт, розроблених викладачами коледжу. Результати виконання комплексних 
контрольних робіт за циклами:

- цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки: 
абсолютна - 100% (при самоаналізі - 100%),
якісна - 55 % (при самоаналізі - 53%), середній бал 3,7 (при самоаналізі -

- цикл математичної, природничо-наукової підготовки: 
абсолютна - 100% (при самоаналізі - 100%),
якісна - 61% (при самоаналізі -  57,5%), середній бал 3,8 (при самоаналізі -

- цикл професійної і практичної підготовки: 
абсолютна - 100%) (при самоаналізі - 100%),
якісна -  65,5 % (при самоаналізі -  60,5%), середній бал 3,8 (при самоаналізі

Порівняльна характеристика результатів контрольного заміру знань при 
самоаналізі та при проведенні акредитаційної експертизи наведено в порівняльній 
таблиці.

Експертною комісією проаналізовано звіти з виробничої переддипломної 
практики студентами спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина». 
Загальна успішність становить 100%. Середній бал захисту звітів з виробничої 
практики складає 4,2 розглянутих експертною комісією.

Розбіжність між оцінками захисту звітів на засіданні комісії та оцінками 
експертів складає 0,2 бали.

Навчальним планом передбачено виконання курсових робіт з дисципліни 
«Організація ветеринарної справи». Експертною комісією проаналізовано процес

3,5%)

3,7%)

3,7%)
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організації підготовки та захисту курсових робіт. Комісія проаналізувала 8 
курсових робіт та оцінила їх відповідність до вимог.

Атестація випускників проводиться державною екзаменаційною комісією 
після завершення повного курсу навчання.

Відповідність знань випускників та їхньої практичної підготовки вимогам 
кваліфікаційної характеристики встановлюється під час державної атестації, яка 
проходить шляхом складання комплексних двох кваліфікаційних екзаменів з 
«Інфекційних та інвазійних хвороб сільськогосподарських тварин» та 
«Неінфекційних хвороб сільськогосподарських тварин»

Експертна комісія відзначає, що робота державної екзаменаційної комісії 
проводиться у терміни, передбачені навчальним планом коледжу, затверджених 
директором.

Випускники коледжу спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина», 
які здобували освіту за рахунок коштів державного бюджету, працевлаштовані, а 
випускники, які навчались за рахунок фізичних осіб, вільні у виборі місця роботи.

Організацією працевлаштування випускників займаються керівники 
структурних підрозділів коледжу з потенційними роботодавцями. Кожного року 
підрозділ подає запити та пропозиції щодо подальшого працевлаштування 
випускників у державні установи, підприємства, організації, навчальні заклади.

Підрозділ також надає випускникові допомогу в пошукові та можливості 
вибрати місце роботи зі створеного банку вакансій.

Експертній комісії представлено угоди, укладені коледжем з потенційними 
роботодавцями.

Експертна комісія здійснила перевірку угод, укладених коледжем з 
потенційними роботодавцями. Зауважень та претензій нема, щодо якості 
підготовки студентів зі сторони контролюючих органів, а також юридичних та 
фізичних осіб.

Висновок. Результати виконання комплексних контрольних робіт з 
дисциплін циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки; математичної, 
природничо-наукової та професійної і практичної підготовки, результатів захисту 
курсових робіт та захисту звітів з виробничої практики дозволяє констатувати, що 
якість знань і успішність навчання відповідає державним акредитаційним 
вимогам зі спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина»

8. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з їх 
усунення.

У висновках акредитаційної експертизи, яка була проведена у 2013 році, 
експертна комісія надала наступні зауваження та пропозиції:

- рекомендувати підвищувати кваліфікацію викладачів в господарствах, що 
застосовують сучасні технології у тваринництві та птахівництві;

- укласти угоди з приватними клініками ветеринарної медицини, що 
обслуговують дрібних тварин для проходження стажування викладачів 
відділення;

- продовжити співпрацю з громадськими об’єднаннями, що займаються 
захистом безпритульних тварин з метою їхньої стерилізації за участі студентів 
відділенн
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- продовжувати систематично забезпечувати спеціальність сучасною 
навчальною літературою;

- продовжувати роботу з придбання сучасного лабораторного обладнання та 
ліцензійного програмного забезпечення;

продовжити започаткований позитивний досвід впровадження 
інформаційних технологій у навчально-виховний процес з метою підвищення 
ефективності самостійної роботи студентів;

- рекомендувати викладачам -  молодим спеціалістам здобувати педагогічну 
освіту та приділити більшу увагу методичному забезпеченню практичних занять.

На виконання зазначених зауважень методичною радою коледжу було 
розроблено відповідні заходи щодо забезпечення їх виконання.

З часу проведення попередньої акредитаційної експертизи в коледжі 
активізована робота з приватними клініками ветеринарної медицини, що 
обслуговують дрібних тварин, впроваджуються в освітній процес інноваційні 
технології з метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів, 
продовжується співпраця з громадськими об’єднаннями, що займаються захистом 
безпритульних тварин, відділення оновлюється сучасною навчальною 
літературою, обладнанням.

Педагоги, що займаються підготовкою фахівців за спеціальністю 5.11010101 
«Ветеринарна медицина» впроваджують сьогодні елементи дистанційної форми 
навчання, спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів.

Висновок. Всі рекомендації експертної комісії під час проведення 
попередньої акредитаційної експертизи враховано та виконано в повному обсязі.

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

Відповідно до результатів попередньої експертизи акредитаційних 
матеріалів Міністерства освіти і науки України, експертна комісія безпосередньо

Зауваження, що були зроблені 
під час попередньої експертизи:

Відомість про виконання

1. Надати детальну 
інформацію про рівень наукової та 
професійної активності кожного 
викладача примітки в таблиці -  не 
менше трьох умов, зазначених в 
пункті 5 приміток Постанови КМУ 
від 30.12.2015 №1187.

Інформація про рівень наукової 
та професійної активності кожного 
викладача подано в додатку 1.

2. Звернути увагу на наявність 
освітньої програми для підготовки 
молодшого спеціаліста з напряму 211 
«Ветеринарна медицина»

Під час експертної перевірки 
комісією встановлена наявність 
освітньої програми для підготовки 
молодшого спеціаліста з напряму 211 
«Ветеринарна медицина».

3. Порушено вимоги 
Ліцензійних умов провадження

При тому, що відсоток забезпечення 
навчальних приміщень

/З



освітньої діяльності п.2 (додаток 13) 
в частині забезпеченості навчальних 
приміщень мультимедійним 
обладнанням (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій -  10%).

мультимедійним обладнанням не 
відповідає вимогам, експертна 
комісія констатує: 
кількість кабінетів та аудиторій, які 
безпосередньо забезпечують 
навчальний процес за спеціальністю 
5.11010101 «Ветеринарна медицина» 
(211 «Ветеринарна медицина») -  13; 
мультимедійних засобів 2 (15%), що 
відповідає вимогам.

4. Перевірити відповідність 
кваліфікації НІШ  Руснак В.Є. до 
дисципліни «Охорона праці».

Викладач Руснак В.Є. працює в 
коледжі з 2013 року, у 2013 році 
одержав другу базову вищу освіту 
(кваліфікація «Інженер-педагог»). 
Курси підвищення кваліфікації 
заплановані в навчально-науковому 
інституті підвищення кваліфікації 
перепідготовки в 2018 році в 
Подільському ДАТУ. «Додаток 2»



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів самоаналізу по 
підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
із спеціальності 5.11010101 «Ветеринарна медицина» (211 «Ветеринарна 
медицина») комісія відзначає, що кадровий склад викладачів, інформаційне, 
навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального 
процесу відповідає нормативним вимогам щодо підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Зауваження та рекомендації щодо вдосконалення навчального 
процесу:

- продовжити роботу щодо оновлення бібліотечного фонду сучасними 
підручниками і навчальними посібниками з дисциплін навчального плану 
спеціальності, що акредитується;

- приділяти більше уваги комп’ютеризації навчального процесу, 
створенню прикладних комп’ютерних програм;

- активізувати роботу по впровадженню нових мультимедійних 
технологій;

- розширити спектр форм і засобів професійної та агітаційної роботи з 
метою залучення більшої кількості вступників.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Кіцманського коледжу 
ПДАТУ та перевірки результатів діяльності на місці експертна комісія 
вважає доцільним акредитувати спеціальність 5.11010101 «Ветеринарна 
медицина» (211 «Ветеринарна медицина») з ліцензованим обсягом 60 осіб.

Голова експертної комісії: 
декан факультету ветеринарної 
медицини Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету, кандидат
ветеринарних наук, доцент, голова комісії

Член експертної комісії:
Завідувач відділення ветеринарної медицини 
Рогатинського державного аграрного 
коледжу, викладач вищої категорії 
3 1 травня 2018 року
З експертними висновками ознайомлені;;

Р.С.Благий

.В. Іванишин

Ю.М. Філіпчук


