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ЕКСПЕРТН1 ВИСНОВКИ 
акредитацшно!' експертизи пщготовки 

молодших спещал1ст1в за спещальшстю 
5.09010102 “Оргашзащя i технолопя ведения фермерського

господарства» 
галузь знань 0901 «Сшьське господарство та л!Сництво»

у Кщманському коледж1 
Подшьського державного аграрно-техшчного ушверситету

Г олова експертноУ K O M icii О.О.Мицик
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ЕКСПЕРТН1 ВИСНОВКИ
акредитацшно1 експертизи пщготовки фах1вц1в 

галуз1 знань: 0901 «Сшьське господарство i л!с1вництво» 3i 
спещальносп 5.09010102 «Оргашзащя i технолопя ведения

фермерського господарства» за освггньо-квал1фжацшним рйвнем 
«молодший cneniajiic i» у Кщманському коледна Подшьського 

державного аграрно-техшчного ушверситету 
Вщповщно до «Положения про акредитащю вищих навчальних заклад1в i 

спещальностей у вищих навчальних закладах та вищих професшних 
училищах», затвердженого Постановою кабшету MiHicTpiB Укра’ши вщ 
09.08.2001р. № 978 , наказу МОН молод1 i спорту Украши вщ 13.06.2012р. 
№689 «Про затвердження державних вимог до акредитацн напряму 
шдготовки, спец1альност1 та вищого навчального закладу» та наказу 
М1шстерства ocbith i науки Украши вщ 31.05.2018 р., №1009-л «Про 
проведения акредитацшно!' експертизи» у перюд 04-06 червня 2018 року у 
Кщманському коледж1 Подшьського державного аграрно-техшчного 
ушверситету проводила роботу експертна комлая у складк

Голови експертноУ K O M icii -  Мицик Олександр Олександрович -  
декан агроном1чного факультету Дншровського державного аграрно- 
економ1чного ушверситету, кандидат сшьськогосподарських наук, доцент, 
голова K O M icii.

Член експертно'1 K O M icii -  Вакулш Свгглана Леоновна - завщувач 
технологичного вщдшеиня Macлiвcькoгo аграрного коледжу 1м.П.Х.Гаркавого 
Бшоцерювського нацюнального аграрного ушверситету.

У xofli роботи експертна комлая розглянула подаш матер1али та 
провела nepeeipKy на Micni д1яльност1 Кщманського коледжу Подшьського 
державного аграрно-техшчного ушверситету щодо д1яльност1 за освггньо- 
квал1фкацшним р1внем «молодший спещалют» 3i спещальиосй 5.09010102 
"Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства".

Перев1рка проводилася за такими напрямами:
- достов1ршсть шформагщ, подано! до МЫстерства освгги i науки 

Укра'ши навчальним закладом разом i3 заявою про акредитащю;
вщповщшсть установленим законодавством вимогам щодо 

формування контингенту студент! в, шформацшного, кадрового, матер!ально- 
техшчного, навчально-методичного забезпечення спещальноеп 5.09010102 
"Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства";

- вщповщнють ocBiTHboi' д1яльност1 державним вимогам щодо 
шдготовки фах1вщв осв1тньо-квал1фшацшного р!вня «молодший спещалют».

Г олова експертно! KOMicii О.О.Мицик



1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЩМАНСЬКОГО КОЛЕДЖУ 
ПОДШЬСЬКОГО ДАТУ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Адреса: 59300, м. Кщмань, Чершвецька область, вул. Миколайчука,3 
тел.(03637) 2-36-77, E-mail:kdat@ukr.net

В листопад! 1944 року за тщ ативою  Наркомзему Укра'ши з метою 
пщготовки мкцевих кадр1в сшьського господарства на баз1 навчального 
корпусу колишньо! riMHa3ii' та земельних угщь сшьськогосподарсько! 
школи було оргашзовано Кщманський сшьськогосподарський техшкум. 
(Наказ № 1174 вщ 14 листопада 1944 року). У техшкум1 було створено 3 
вщдши: агроном1чний, ветеринарний, зоотехшчний - по 30 чоловж плану 
набору на кожний. Перший випуск спещалют1в вщбувся в 1948 рощ.

3 1952 року при техшкум1 було вщкрито заочний вщдш. Наказом № 
38 вщ 20 кв1тня 1973 року на баз1 зооветеринарного техшкуму та колгоспу 
«Радянська Буковина» було створено Кщманський радгосп-техшкум.

На шдстав1 наказу № 232 вщ 25 липня 1997 року Мшютерства 
сшьського господарства i продовольства Укра'ши «Про подш Кщманського 
радгоспу-техшкуму ЧернгвецькоТ областЬ) було лжвщовано Кщманський 
радгоси-техшкум i створено на його баз1 Кщманський державний аграрний 
техшкум та два державш сшьськогосподарсью пщприемства 
«Суховерх1вське» та «Кщманське». Згщно з наказом Мшктерства аграрно'1 
политики УкраГни № 88 вщ 28 лютого 2006 року Кщманський державний 
аграрний техшкум реоргашзовано у вщокремлений структурний пщроздш -  
Кщманський техшкум Подшьського державного аграрно-техшчного 
ушверситету. 3 19 вересня 2017 року Кщманський техшкум Подшьського 
державного аграрно-техшчного ушверситету перейменовано в Кщманський 
коледж Подшьського державного аграрно-техшчного ушверситету.

Навчальний заклад д1е зпдно 3i Статутом Подшьського державного 
аграрно-техшчного ушверситету (дат -  Подшьський ДАТУ), Положениям 
про Кщманський коледж Подшьського ДАТУ вщ 28.09.2017. Коледж 
занесено до Сдиного державного реестру пщприемств та оргашзацш 
Укра'ши вщ 01.11.2017 за № 1003196894.

В 1991 рощ було вщкрито спещальшсть «Правознавство».
В 1992 рощ -  спещальшсть «Землевпорядкування».
В 1993 рощ — спещальшсть «Оргашзащя i технолопя ведения 

фермерського господарства».
В 1998 рощ -  спещальшсть «Бухгалтерский облж».
В 1999 рощ -  спещальшсть «Оргашзащя виробництва».
Пщготовка i випуск фах1вщв з кожноТ спещальност1 здшснюеться 

вщповщно до лщензованих обсяпв.
Питания безперервност!, наступност! та ступеневост1 подготовки 

фах1вщв вир!шуеться таким чином -  випускники спещальност1 5.09010102 
"Оргашзацш i технолопя ведения фермерського господарства" по закшченш 
коледжу вступають до:

Подшьського державного аграрно-техшчного ушверситету, 
Чершвецького национального ушверситету iM. Юр1я Федьковича,

Голова експертно! KOMicii \ , О.О.Мицик
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JlbeiBCbKoro национального аграрного ушверситету, шших вищих 
навчальннх заклад1в Ш-IV ргвня акредитащ!'.

Освггнш процес та практичну шдготовку студентов в коледж! 
оргашзовують та спрямовують 3 вщдшення: «Агроземлевпорядкування», 
"Ветеринарна медицина", "Економжо-правове вщдшення" та 7 предметних 
(циклових) K O M iciii, з яких 5 е випускаючими: козшспя економ1чних 
дисциплш, ком1с1я агромехашчних дисциплш, комЫя юридичних дисциплш, 
ком!с1я ветеринарних дисциплш, KOMicia землевпорядннх дисциплш.

Матер1ально-техшчна база коледжу постшно оновлюеться та 
вдосконалюеться, до не\' входить три навчальш корпуси, навчально- 
виробнича майстерня, 2 гуртожитки, в якому розташоване примщення 
медпункту, б1бл1отека, Удальня. Загальна площа бущвель становить 15252,0 кв. 
м., з не! навчальна площа становить 6592,79 кв. м.

Корисш плоил гуртожитку та навчально-лабораторного корпусу 
забезпечують потреби студенйв денно'1 та заочно!’ форми навчання на 100 %.

Загальш показники розвитку коледжу наведет в таблиц! 1.
Таблиця 1.

Загальш показники розвитку Кщманського коледжу 
Подьльського державного аграрно-техшчного утверситету

№
п/п Показник Значения показника

1 2 3
1 Р1вень акредитащУ ВНЗ I
2 Кшыасть лщензованих спещальностей 7

3

Юлыасть спещальностей, акредитованих за:
-  1 р1внем
-  2 р1внем
-  3 р1внем
-  4 piBHeM

7

4

Контингент студентов на Bcix курсах навчання ( на 01.10. 
вцщовцдаого року)

-  на деннш форм1 навчання
-  на шших формах навчання (заочна форма)

519

446
73

5 Кшыасть факультейв (вщдшень) 3
6 Кшыасть кафедр (предметних K O M icift) 7

7 Кшыасть сшвробггнишв (всього) 
в т.ч. педагопчних

129
65

8

Серед них:
-  доктор1в наук, професор1в, oci6 %
-  кандидата наук, доценпв, oci6 %
-  викладач1в вищо'1 категори, oci6 % 33 / 49,25

9 Загальна навчальна площа бущвель, кв. м. 6592,79/6118,79
10 Загальний обсяг державного фшансування (тис. грн.) 11759,275
11 Кшыасть посадкових мкць в читальному зал1 120

12 Кшыасть робочих мюць з ПЕОМ для студенйв 
-  (у т.ч. з виходом в 1нтернет)

39
29

Г олова експертно! KOM ici'i О.О.Мицик



Головины завданням коледжу е здшснення осв!тньоУ д1яльност1, яка 
включае навчальну, виховну, методичну роботу. Осв1тнш процес 
регламентуеться графжом, складеним у вщповщност! до навчальних плашв 
кожноУ спещальност1 i розроблених на тдстав! осв1тньо-професшних 
програм, розкладом занять, графшом проведения контрольних po6iT.

Робота B c ix  структурних ш дроздтв скоордннована, передбачено 
ч1тк1сть д1яльносп кожноУ ланки осв!тнього ироцесу, проводиться ч!ткий 
контроль за виконанням намлчених заход1в.

Педагопчна i методична ради коледжу планують i проводять заседания, 
яю носять д!евий, актуальний характер.

Педколектив коледжу працюе над проблемою «1нноващя як умова 
ефективноУ оргашзащУ освггнього процесу на шляху пщвищення фахового 
росту (р1вня) майбутнього спец!ал!ста». Тематика методичних матерiалiB 

охоплюе питания оптим1зацн осв1тнього процесу.
На сучасному еташ розвитку сощуму iHTepecn сусгпльного 

виробництва i само!' людини як головноУ виробничоУ сили i вищоУ цшноси 
суспшьства вимагають нового шдходу до навчання i виховання молодого 
поколшня. За цих обставин особливоУ актуальное^ набувае пщвищення 
якост1 шд готовки молодших спещалютав. Робота викладацького складу 
закладу спрямована на перспективу, тобто, подготовку майбутнього 
спещагиста, здатного до творчост1, вмшня планувати, оргашзовувати i 
контролювати свою працю, знаходити оптимальш ршення, самостшно 
поповнювати своУ знания i застосовувати Ух в умовах, я id поетшно 
змшюються, що стае головною запорукою його усшшноУ трудово'У д!яльность 
Фах1вець повинен проявляти в умовах поетшних змш технолопчного базису 
виробництва професшну гнучюсть i мобшьшеть, готовность не тшьки до 
сучасних, а й до майбутшх умов виробництва. Для цього йому необхщно 
одержати фахову шдготовку.

Основними прюритетними напрямками розвитку навчального закладу

-  забезпечення якюноУ загальноосв1тньоУ та професшноУ пщготовки 
студентов коледжу;

-  удосконалення системи оргашзащУ осв1тнього процесу;
-  удосконалення матер1ально'У, навчально-методично'У та навчально- 

виробничоУ бази коледжу, кожного навчального кабгнету, лаборатор1У;
-  оргашзащя творчих майстерень та лабораторш фахового сирямування 

при навчальних кабшетах та майстернях;
-  впровадження H O B im ix , шформацшних, ирогресивних педагопчних 

технолопй;
-  створення умов для професшного росту викладач1в;
-  продовження роботи щодо науково-дослцщицькоУ д1яльносп 

педагопчних пращвниюв та студентськоУ молодц
-  залучення студентгв до ynacTi в конкурсах, ол1мшадах, виставщ техшчноУ 

творчост!, пошуково-дослщнш та науковш р®ботц

Голова експертноУ KOMici'i k jA О.О.Мицик



Головним завданням коледжу е здшснення осв1тньо1 д1яльност1, яка 
включае навчальну, виховну, методичну роботу. Осв1тнш процес 
регламентуеться графшом, складеним у вщповщност1 до навчальних плашв 
кожно'1 спещальносп i розроблених на шдстав1 осв1тньо-професшних 
програм, розкладом занять, графшом проведения контрольних po6iT.

Робота B c ix  структурних шдроздЫв скоординована, передбачено 
ч1тк1сть д!яльност1 кожно'1 ланки осв}тнього процесу, проводиться ч!ткий 
контроль за виконанням нам1чених заход]в.

Педагопчна i методична ради коледжу планують i проводять засщання, 
яю носять д1евий, актуальний характер.

Педколектив коледжу працюе над проблемою «1нноващя як умова 
ефективно1 оргашзацп осв1тнього процесу на шляху шдвищення фахового 
росту (р1вня) майбутнього спещалкта». Тематика методичних матер 1ал1в 
охоплюе питания оптим1зацп осв1тнього процесу.

На сучасному еташ розвитку сощуму iHTepecn суспшьного 
виробництва i самоГ людини як головног виробничо'1 сили i вищо‘1 цшносп 
сусшльства вимагають нового шдходу до навчання i виховання молодого 
поколшня. За цих обставин особливо1 актуальносп набувае шдвищення 
якост! подготовки молодших спещатсив. Робота викладацького складу 
закладу спрямована на перспективу, тобто, шд готовку майбутнього 
спещагйста, здатного до творчеств вмшня планувати, оргашзовувати i 
контролювати свою працю, знаходити оптимальш рнпення, самостшно 
поповнювати c b o i  знания i застосовувати i'x в умовах, яю послойно 
змшюються, що стае головною запорукою його ycniniHoi трудово! д1яльность 
Фах1вець повинен проявляти в умовах постшних змш технолопчного базису 
виробництва професшну гнучюсть i мобшьшсть, готовшсть не тшьки до 
сучасних, а й до майбутшх умов виробництва. Для цього йому необхщно 
одержати фахову шдготовку.

Основними прюритетними напрямками розвитку навчального закладу

-  забезпечення яюсноУ загальноосв1тньо1 та професшноТ пщготовки 
студенив коледжу;

-  удосконалення системи оргашзацп освггнього процесу;
-  удосконалення матер1ально1, навчально-методично\' та навчально- 

виробничо!' бази коледжу, кожного навчального кабгнету, лабораторп;
-  оргашзащя творчих майстерень та лабораторш фахового спрямування 

при навчальних кабшетах та майстернях;
-  впровадження HOBiTHix, шформацшних, прогресивних педагопчних 

технологий;
-  створення умов для професшного росту викладач1в;
-  продовження роботи щодо науково-дослщницько1 д1яльносп 

педагопчних прац!вниюв та студентсько!' молод!;
-  залучеиня студент! в до участ1 в конкурсах, ол1мшадах, виставщ техшчноТ 

творчост1, пошуково-дослщнш та науковш роботц

Голова експертно'1 K O M icii к у \  О.О.Мицик
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-  забезпечення яюсно нового р1вня навчання шляхом модершзащ'У всього 
осв1тнього процесу;

-  полшшення професшного навчання студент! в через ознайомлення Ух з 
нов1тн1м закордонним i В1тчизняним досвщом;

-  формування високого р1вня професшноУ культури майбутшх спещагйсйв;
-  актив! защя виховноУ роботи в коледж! з впровадження особистюно- 

ор1ентованого виховання;
-  шдвищення якост1 освгги;
-  формування професшноТ направленост! виховноУ д1яльност1;
-  створення оптимальних умов для сощальноУ i професшноУ адаптащ'У 

студентов коледжу;
-  виховання громадянськоУ в! дпов! дальност!, патрютизму, активно!

життевоУ позици, культури м1жнацюнального толерантного спшкування, 
розвиток шзнавальних i творчих зд1бностей студенев;

-  розвиток студентського самоврядування;
-  застосування заход!в щодо полшшення системи стимулювання

професшноУ д1яльност1, професшного зростання педагопчних
пращвниюв, створення сучасного штерактивного методичного
забезпечення для Bcix спещальностей коледжу;

-  модершзащя осв1тнього процесу через впровадження сучасних
педагопчних та шформацшних технологш;

-  пошук нових форм профор1енташйноУ роботи серед шкшьно'У молод].
Навчальний заклад здшснюе шдготовку молодших спещашспв 3i 

спещальност! 5.09010102 "Оргашзащя i технологш ведения фермерського 
господарства" на деннш форм! навчання. Лщензований обсяг прийому на 
денну форму навчання становить 25 oci6. Навчання здшснюеться за 
державним замовленням i на контрактнш основ! за рахунок коитв 
юридичних та ф1зичних oci6. Кшьюсть студент! в, як! були зараховаш за 
державним замовленням та на контрактнш основ!, i конкурс на прийом 
протягом останшх 3-х роюв наведен! в таблиц! 2.

Таблиця 2.

№п/п Роки Держзамовлення Конкурс
Прийом за 

кошти 
шдприемств

Прийом за 
власт
КОШТИ

1 2015 8 1 — -

2 2016 15 1 — -

3 2017 9 1 — 2

Щор!чно спец!альн!сть 5.09010102 "Оргашзацш i технолопя ведения 
фермерського господарства" випускае молодших спещалютт, здатних 
постшно вдосконалювати свою майстернють i високопродуктивно 
працювати в умовах сучасного виробництва з р1зними формами оргашзащУ 
пращ. Кшьюсть випускник!в спещальност! л 5.09010102 "Оргашзацш i  
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технолога ведения фермерського господарства" за останш 3-и роки наведено 
нижче:

2015 р. -  13, 2016 р. -  9, 2017 р. -  11.
Коледж дбае про високий р1вень викладання дисциплш, проведения 

грунтовно'1 практично!' шдготовки. На даний час в коледж1 працюють 65 
педагопчних прац1вниюв, Bci вони е штатними. На спещальносп 5.09010102 
"Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" залучено 30 
викладач1в, з яких -  5 викладач1в предмет! в спещального циклу мають 
вщповщну агроном1чну осв1ту та практичний стаж роботи вщ 5 до 15 роюв. 3 
них:

-  Спещалют вищо'1 категорп — 8 oci6;
-  Викладач-методист - 9 oci6
-  Спещалют I категорп - 11 oci6;
-  Спещайст II категорп - 1 особа;
-  Квагпфшащйна категор1я „спещалют” - 1 особа;

Для здшснення осв1тнього ироцесу за спещальнютю 5.09010102 
"Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" створено 
предметну (циклову) KOMiciio агромехашчних дисциплш, до складу яко'1 
входять 8 викладач]в. 3 них:

-  "спещагпст вищо'1 KaTeropii" - 2 особи;
-  "спещагйст I KaTeropii" - 3 особи;
-  "спец1ал1ст " - 2 особи;
-  "старший викладач"- 1 особа.

Система шдбору, розстановки кадрi в для забезпечення осв1тнього 
процесу враховуе квал1ф1кац1ю пращвника, профестйне навчання, стаж 
роботи, пйщатившсть та iH.

Прийом на роботу здшснюеться на ochobI трудового договору, 
вщповщно до вимог чинного законодавства Укра'ши i Положения про 
порядок наймання i звшьнення прац1вниюв з обов’язковим попередн1м 
ознайомленням з посадовою шструкщею. Розроблен1 посадов1 1нструкцп, 
систематично поновлюються i иерезатверджуються з урахуванням змш, що 
в!дбуваються в освггньому npoueci.

Своечасно проводиться робота по укомплектуванню кадр1в, складання 
план1в шдвищення квал1ф1кац1'1 на ФПК або методом стажування на 
виробнищта i кафедрах ВНЗ III -  IV pierne акредитац11.

Велика увага прид1ляеться безперервному навчанню педагопчних 
пращвниюв коледжу, зокрема викладач1, як1 забезпечують осв1тн1й процес 
спещальноеп, своечасно пщвищують квал1ф1кац!ю i стажуються на кафедрах 
ВНЗ III-IV piBHiB акредитацп.

Проходження стажування здшснюеться згщно з програмами, як1 
розробляються викладачами, розглядаються на заседаниях иредметних 
(циклових) KOMicifi, затверджуються заступником директора з навчально! 
роботи та узгоджуються з в1дпов1дною базою стажування.

/
Г олова експертно! K O M icii
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1ндивщуальний план стажування передбачае вивчення теоретичних 
питань та вдосконалення деяких практичних навичок. Bci роздши 
шдив1 дуального плану виконуються повнютю.

3 метою шдвищення квал1ф1кацп викладач] коледжу беруть участь у 
методичних об’еднаннях обласн, ceMiнарах-практикумах, семшарах-нарадах, 
треншгах, круглих столах. Пщвищення квал!фкацп проходить кожен 
викладач раз на п’ять роюв.

Таким чином, юльюсш показники та анашз яюсного складу 
педагопчного персоналу Кщманського коледжу Подшьського державного 
аграрно-техшчного ушверситету та предметноУ (циклово1) K O M icii свщчать 
про можливкть ефективно забезпечувати професшну шдготовку молодших 
cnenianicTiB 3i спещальност1 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения 
фермерського господарства".

Висновок: Таким чином docmoeipmcmb Ыформаци загального
характеру акредитащйног справи nodauoi до МОН К'итанським 
коледжем Подшьського ДАТУ, nepeeipena на nidcmaei легШимних 
оригшал1в eidnoeidnux документы та тдтверджуе право коледжу 
провадити осв'тгню д'шлыйсть eidnoeiduo до чинноИлщензй.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТЮ
Прийом студенив за спещальнютю 5.09010102 "Оргашзащя i 

технолопя ведения фермерського господарства" (201 «Агроном1я») 
здшснюеться на шдстав1 Лщензй cepii АЕ № 636463 вщ 10.06.2015 року 
Мшютерства осв1ти i науки Укра'ши. Лщеизоваиий обсяг набору 25 студенев 
денно1 форм навчання.

У nponeci формування студентського контингенту за спещальшстю 
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" 
важливе мюце займае профор1ентацшна робота з майбутшми вступниками, 
яка сприяе яюсному набору контингенту студенив на навчання. У 
Клцманському коледж1 Подшьського ДАТУ, проводяться Дш вщкритих 
дверей, шд час яких надаються роз’яснення щодо умов вступу на 
спещальшсть 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського 
господарства" (201 «Агрономия»). Оргашзащя i проведения прийому 
студент! в здшснюеться на ochobI Прим1рного положения про приймальну 
KOMiciK> вищого навчального закладу, Умов прийому на навчання для 
здобуття осв1тньо-квал1ф1кацшного р1вня молодшого cnenianicTa, Правил 
прийому до Кщманського коледжу Подшьського ДАТУ та шших 
нормативно-правових докуменпв.

Вщповщно до Закону Укра'ши «Про осв1ту» та «Про вищу освпу», 
Закону Укра'ши «Про сприяння сощальиому становлению та розвитку молод! 
в Украпп», постановами Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ 21 липня 1992 р. № 
408 «Про пшьги для сшьсько'1 молод1 при прийом1 до вищих навчальних 
заклад1в, удосконалення снстеми перешдготовки i пщвищення квагнфшацп 
кадр'т» вщ 7 вересня 1993 р. та квота прийому аб1тур1енпв проводиться Ухнш 
прийом до Кщманського коледжу Подшьськог|й ДАТУ. Порядок прийому,

Голова експертно! K O M icii ,, V О.О.Мицик
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перелк документов, яю необхщно подати зазначаються в правилах прийому 
до коледжу, розроблених вщповщно до Умов прийому i затверджених в 
установленому порядку. Прийому передуе також вщповщна 
профор1ентацшна робота, яка проводиться членами вщб1рково1 KOMicii та 
викладачами коледжу i3 застосуванням р1зних способов: поширення
шформащУ, проведения зустр!чей - вщкритих дверей з абпур1ентами.

Для вступниюв створен1 умови ознайомлення з лщенз1ями на 
здшснення ocBiTHboi д1яльност1, Правилами прийому, Планом роботи 
вщб1рково1 KOMicii', з попередшми обсягами державного замовлення. 
Клцманський коледж Подшьського ДАТУ тримае постшний зв’язок з 
районним управлшням ciльcькoгo господарства, звщки надходять цшьов! 
направления з мюць постшного проживания вступниюв. Геогра({мя 
надходження заяв вщ вступниюв охоплюе практично Bci райони ЧершвецькоУ 
обласи, частину 1вано-ФранювськоУ, ТернопшьськоТ та ЗакарпатськоУ 
областей.

До основних заход1в щодо оргашзацп та проведения профор1ентацшно1 
роботи в коледж1 можна вщнести:

- шдготовку та розповсюдження аптацшних мaтepiaлiв, шформацп 
про навчальний заклад та иублжацй в перюдичнш npeci, презентаци на 
мюцевому телебаченш;

- удосконалення Web-сайту коледжу, що дае можливкть 
популяризувати навчальний заклад шляхом розмщення повно1 вичерпно'1 
шформацп про життя коледжу;

- створення рекламного диску про коледж в цшому та про кожну 
спещальшсть зокрема, який розповсюджуеться серед випускниюв шюл;

- до профор1ентацшно1 роботи широко залучаються органи 
студентського самоврядування, оргашзовуються масов1 заходи для 
a6iTypiemiB -  «Дш вщкритих дверей», 3ycTpi4i, виступи студентського 
художнього колективу в школах мюта та району;

- шд час проходження студентами виробничих практик проводиться 
профор1ентащйна робота на мюцях практик, а також в кашкулярний перюд -  
за мюцем проживания студенев;

- на надежному piBHi оргашзовуеться робота вщб1рковоТ KOMicii, 
оновлюються та поповиюються куточки наочноУ аптацп, виставка техшчноТ 
творчост1 студентов, р1зномаштш фотоматер1али про коледж;

- за кожною предметною (цикловою) ком1Ыею викладач1в коледжу 
закршлеш школи мюта, району та сусщшх районm для проведения 
ирофор1ентащйно1 роботи;

- вщновлюються та встановлюються зв’язки з випускниками коледжу 
минулих роюв, як! усшшно працюють в тш чи шшш галуз1 сусшльного 
виробиицтва та залучаються до проведения профор1ентацшно1 роботи,

- щор1чно проводиться зах!д «Зустр1ч випускниюв Bcix поколшь», П1Д 
час якого шдтримуються зв’язки з випускниками коледжу, проводяться 
3ycTpi4i 3i студентами.

О.О.Мицик
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Формування контингенту студенпв коледжу здшснюеться за 
державною та контрактною формами.

Показники формування контингенту студенев коледжу подано у 
таблиц! 3. Динамжа змш контингенту студенев зумовлена активною 
профор1ентацшною роботою, що ведеться перед щор1чною вступною 
кампашею. Профор1ентацшна робота проводилась в таких напрямках: було 
надруковано шформащю про коледж у засобах масово1 шформацп, реклама 
по радю, шформацшна сторшка на сайп коледжу, шдготовлено також 
шформацшш матер1али про коледж та основн1 етапи вступноУ кампашУ, 
створено мобшьш групи з числа викладач1в, яю проводили профор1ентацшну 
роботу в школах облает^ та проведено день вщкритих дверей.

Коледж здшенюе прийом на навчання також вщповщно до постанови 
Кабшету MiHicTpiB Украши вщ 29.04.2015 за № 266 «Про затвердження 
перелжу галузей знань i спещальностей, за якими здшснюеться подготовка 
здобувач1в вищо'1 осв1ти».

Показники формування контингенту студенев Таблиця 3.
3i спещальност1 5.09010102 

«Оргашзащя i технолооя ведения фермерського господарства»
(201 «Агрономия»)

№
п/п

Роки
Показник 2015

piK
2016
piK

2017*
piK

1 2 3 4 5

1. Лщензований обсяг подготовки (денна форма) 25 25 25

Прийнято на навчання, всього (oci6) 
• денна форма 11 21 12
в т.ч. за держзамовленням 11 21 9
• заочна форма - - -
в т.ч. за держзамовленням - - -

2. • нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з - - -
вщзнакою - - -
• таких, як1 проишли довгострокову пщготовку 1 - - -
профор1ентащю - - -
• зарахованих на пшьгових умовах, з якими укладеш - - -
договори на пщготовку - - -

3.
Подано заяв на одне мюце за формами навчання 
• денна 11 21 12
• заочна - - -

4.
Конкурс a6i rypicHTiB на м!сця державного замовлення 
• денна форма 1 1 1
• заочна

5.
Кшьюсть випускнишв ВНЗ I-II piBHie акредитацп, 
прийнятих на скорочений термш навчання на:
• денну форму
• iHuii форми - - -

*дан| щодо контингенту студенев в таблиц! вщповщаюгь л а п т  \внесеним до €ДЕБО
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Висновок: Кшманський коледж Подшьського Д АТУ дотримуетъся 
законодавчих та нормативных вимог при проведенш прийому студентов. 
Формування контингенту cmydenmie здшснюсться eidnoeidHO до 
лщензованого обсягу та чинного законодавства Украти без порушень, 
проте необхьдно враховувати еконолйчну дощльтсть i можливкть 
покриття витрат на подготовку малочисельних груп в майбутньому. 
Враховуючи належну оргатзащю рекламное кампани та довупвськоУ 
подготовки молодо константуемо, що коледж мае реальт можливосто 
збшьшити обсяги набору cmydeumie в межах лщензшного обсягу.

3. 3MICT П1ДГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В
Змют шдготовки фах1вщв галуз1 знань 0901 «Сшьське господарство та 

лкництво» спещальност1 5.09010102 «Оргашзащя i технология ведения 
фермерського господарства» освггаьо-квал1ф1кацШного р1вня «молодший 
спещалют» в Кщманському коледяа Подшьського ДАТУ вщповщае 
освггньо-професшнш nporpaMi шдготовки молодшого спещалюта, основним 
положениям €вропейсько1 кредитно-трансферно1 системи i Болонського 
процесу, чинному законодавству та державному стандарту вищог осв1ти з 
урахуванням вимог роботодавщв зпдно вар1ативно1 частини навчальних 
плашв.

На основ1 галузевих стандарте вищо'1 освгги Укра'ши осв1тньо- 
ирофесшно1 програми шдготовки фах1вщв галуз1 знань 0901 «Сшьське 
господарство i люиицтво» та осв}тньо-квагпф1кащйно1 характеристики, 
робочою групою педагопчних пращвниюв коледжу розроблено вар1ативну 
складову осв1тньо-професшно1 програми (О! 111), освггньо-квал1фжащйно1 
характеристики (ОКХ) та навчальний план шдготовки молодшого спещалкта 
за спещальшстю 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського 
господарства" у Кщманському коледж} Подшьського ДАТУ.

ОКХ передбачае цЫ осв1тньо1 та професшно1 шдготовки, зм1ст освгги, 
мюце фах1вця в структур! господарства держави, вимоги до його 
компетентностей та шших сощально важливих властивостей i якостей.

ОПП установлюе вар!ативну складову навчання у Кщманському коледж1 
Подшьського ДАТУ, обсяги i pieeHb його засвоення у nponeci шдготовки 
вщповщно до вимог з шдготовки молодшого спецалюта за спещальшстю 
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" 
галуз1 знань 0901 "Сшьське господарство i люництво".

BapiaHTHBHa складова осв1тньо-квал1фжацшно1 характеристики та 
освггньо-професшно1 програми шдготовки молодшого спещалюта за 
спещальшстю 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського 
господарства" у Клцманському коледж1 Подшьського ДАТУ розглянута на 
засщанш педагопчноУ ради коледжу (протокол № 28 вщ 25 вересня 2017 р.).

Навчальний план розроблений на o c H o e i ОПП i ОКХ дано'1 
спещальност1, погоджений директором коледжу i затверджений ректором 
Подшьського державного аграрно-техшчного уз 

Г олова експертно! комюи
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3 кожнсн дисциплши навчального плану розроблена робоча навчальна 
програма, Bci розглянуп на засщаннях циклових K O M icm , погоджеш i3 
випусковою цикловою KOMicieio i затверджеш заступником директора з 
навчальноУ роботи.

Навчальний план складаеться з циклу дисциплш загальноосвггньо'У 
шдготовки, трьох основних циюпв навчальних дисциплш нормативно']' 
частини (гумаштарноУ та сощально-економ1чноУ шдготовки, природничо- 
науковоУ шдготовки, професшноУ та практичноУ шдготовки) та циклу 
дисциплш виб1рковоУ частини з дотриманням кредитного сшввщношення 
навчального часу м1ж циклами. Розподш навчального часу вщповщае 
вимогам ОсвиньоУ програми, е обгрунтованим i забезпечуе оптимальний 
графш навчального процесу. Дисциплши вивчаються у лопчнш 
послщовносп, що сприяе забезпеченню безперервносп навчання та 
ефективному використанню м1жпредметних зв'язюв.

Експертна KOMicifl встановила:
1. Робочий навчальний план спещальносп 5.09010102 "Оргашзащя i 

технолопя ведения фермерського господарства" К1цманського коледжу 
Подшьського ДАТУ розроблено на o c h o b I ОПП та ОКХ, розглянутий 
схвалений иедагопчною радою коледжу, затверджений директором коледжу 
та ректором Подшьського ушверситету 1ванишиним В.В. у встановленому 
порядку.

2. Робочий навчальний план денноУ форми навчання розрахований на 3 
роки навчання.

3. У робочому навчальному план! передбачено цикли загальноосв1тшх 
дисциплш, гумаштарноУ шдготовки, природничо-науковоУ та загально- 
економ1чноУ шдготовки, професшноУ та практичноУ шдготовки.

4. Навчально-методичне забезпечення оргашзащУ навчального процесу 
вщповщае вимогам галузевих стандарт! в МОН УкраУни i ОКХ та ОПП 
шдготовки фах1вщв ОКР «молодший спещашст», 1нших положень чинного 
законодавства УкраУни з питань вищоУ осв1ги.

Практична шдготовка фах1вщв за спещальн!стю 5.09010102 
"Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" забезпечуе 
набуття ум1нь i навичок, передбачених ОКХ молодшого спещалюта, обсяги i 
види в1дпов1дають чинним вимогам щодо оргашзащУ навчального процесу, 
послщовност! засвоення теоретичних куршв i враховують специф1ку 
майбутньоУ д1яльност1 фах1вця з даноУ спец1альност1.

Експертною ком1с1ею перев1рено стан та наявн1сть робочих програм 
навчальних дисципл1н спец1альност1 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя 
ведения фермерського господарства" та вщповщають д1ючим державним 
стандартам та вимогам.

Навчальш дисциплши спещальносп забезпечеш тииовими 
навчальними програмами. Викладачами коледжу розроблено po6o4i 
навчальш програми, зпдно з «Положениям про оргашзащю осв1тнього 
процесу у Кщманському коледж1 Под1льського ДАТУ», як1 за обсягом часу 
вщповщають навчальному плану.

Г олова експертно! K O M icii . \ О.О.Мицик
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Висновок: Комшею встановлено, що спещальтсть 5.09010102 
"Орган ha щя i технология ведения фермерського господарства" 
забезпечена ОКХ, ОПП, рабочими навчалъними планами, типовими 
навчальними та робочими програмами з дисциплш, що eidnoeidaiomb 
вимогам МОН Украти щодо акредитаии специальности

Експертною комшею nepeeipeno наявшсть oceimnbo'i програми, 
перспективного навчального плану тдготовки молодшого спещалкта 
спещальностг 201 «Агрономия» галуз'1 знань 20 «Аграрт науки та 
продовольство» та пояснювальног записки до нього, затверджених 
eidnoeidno до вимог вищоУ oceimu.

4. ОРГАН13АЦ1ЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЫЮ-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

В основу тдготовки фах1вщв покладено галузевий стандарт вищоТ 
ocBira УкраТни з тдготовки молодшого спещалюта за галуззю знань 0901 
«Сшьське господарство i люництво». До складу галузевого стандарту 
спетальност} входять: освггньо-квал1фжацшна характеристика, осв1тньо- 
професшна програма, засоби д1агностики якост! пщготовки молодшого 
спещалюта та i'x вар1ативна складова.

Оргашзащя навчального процесу, самостшио1 роботи студенев, 
контролю знань, порядок проведения навчальних, виробничих технолопчних 
та переддипломних практик, оформления та видання методичних розробок, 
робота науково-педагопчних пращвниюв здшснюеться вщповщно до 
нормативних докуменпв.

Для оргашзацп навчального процесу використовують таю методичш 
документа:

- типов1 програми з нормативних i виб1ркових навчальних дисциплш;
- робоч1 програми з нормативних i виб!ркових навчальних дисциплш;
- програми практичноТ пщготовки студент} в;
- комплексш квагифшащйш роботи (ККР) для оцшювання р1вня знань з

фаху;
-  м е т о д и ч Hi р е к о м е н д а ц п  д л я  с а м о с т ш н о 1  р о б о т и  с т у д е н т !в .
За акредитацшний перюд на спещальност1 5.09010102 "Оргашзащя i 

технолопя ведения фермерського господарства" викладачами було 
розроблено методичне забезпечення, яке подано в таблиц! 4.

Оргашзащя навчального процесу здшснюеться вщповщно до 
Положения про оргашзащю o c B ir a b o r o  процесу у Кщманському коледж1 
Подшьського ДАТУ, затвердженого педагопчною радою вщ 25 вересня 2017 
р., протокол № 28.

Навчальний процес з пщготовки фах!вщв за спещальшстю 5.09010102 
"Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" забезпечений 
необхщною навчально-методичною, нормативно-довщковою л1тературою, 
що зосереджена у фондах б1блютеки коледжу та при навчальних кабшетах.

Г олова експертно'1 комюп О.О.Мицик



Таблиця 4.
Назва предмета Вид роботи Прпвище, iin’fl, по 

батьков1 викладача
2013

Ботанша.
Мультимедшний проект-презентацп

Текстова робота, 
диск

1ванцин Св1тлана 
Свгешвна

«Самостшна робота, и оргашзащя та 
переваги при вивченш дисциплши 
«Правила дорожнього руху» 
Методична доповщь.

Текстова робота, 
диск

Руснак Василь Свгенович

2014
Сценарш святкування Дня студента 
та Дня пращвника агропромислового 
комплексу

Текстова робота, 
диск

1ванцин Свгглана 
Свгешвна

Озимий p in a K  в J lic o c T e n y  Укра'ши 
Методична доповщь.

Текстова робота, 
диск

Пастух Микола 
Степанович

Контроль знань i вмшь студевгпв 
дисциплши «Агрох1м1я» Методичш 
рекомендащ!

Текстова робота, 
диск

Ротар Свгешя Гвашвна

2015
Боташка.
Електронний конспект аудиторних 
лекцш та мультимедшне 
забезпечення.

Текстова робота, 
диск

1ванцин Свплана 
Свгешвна

Землеробство. 
Мультимедшний проект - 
презентащя.

Текстова робота, 
диск

Семенюк Василь 
Олексшович

2016
Правила дорожнього руху i безпека 
руху
Методичш рекомендацп з РП Водш 
автотранспортних засоб1в категорп
«В»

Текстова робота, 
диск

Руснак Василь Свгенович 
Руснак Наташя Тодор1вна

2017
«Однор1чш квгги» 
Методичш рекомендацп з 
РП квп никар озеленювач

Текстова робота, 
диск

Руснак Василь Свгенович 
Руснак 11атал1я Тодор1вна

«Боташка»
Електронний навчальний поабник

Текстова робота, 
диск

1ванцин С волана 
Свген1вна

«Землеробство»
Електронний навчальний пошбник

Текстова робота, 
диск

Семенюк Василь 
Олексшович

«Технолопя в галузях рослинництва» 
Електронний навчальний поабник

Текстова робота, 
диск

Петракович Валентина 
Юлйашвна

Навчально-методичне забезпечення спещальносп складаеться з таких
елеменпв:

- осв1тньо-квшнфкацшна характеристика з вар1ативною складовою;
- засоби д1агностики якост1 вищо!’ освгги;
- освпгньо-професшна програма з вариативною складовою;
- робочий навчальний план;

Г олова експертно'] KOMiciY
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- типов! программ навчальних дисциплш;
- робоч1 программ навчальних дисциплш;
- програми навчальних, виробничоТ технолопчно'У та переддипломноУ 

практик;
- методична документащя для проведения практичних i семшарських 

занять та оргашзаци самостшноУ роботи студенев з дисциплш навчального 
плану.

Р1вень навчально-методичного забезпечення для кожноУ навчальноУ 
дисциплши навчального плану спещальност1 5.09010102 "Оргашзащя i 
технолопя ведения фермерського господарства" становить 100%.

Комплексн '1 контрольш роботи охоплюють теоретичш питания i 
практичш завдання з дисциплш ycix циюнв за навчальним планом. KpHTepii 
оцшки якост1 ККР враховують повноту i правильшсть виконання завдань. 
Наявшсть пакет1в контрольних завдань для перев1рки р1вня залишкових 
знань i3 загальноосв1тшх дисциплш, дисциплш гуманггарноУ пщготовки, 
природничо-науковоУ та загальноеконом1чноУ пщготовки та дисциплш 
професшноУ та практичноУ пщготовки становить 100%.

Умови оргашзащУ i проведения практик у Клцманському коледж1 
Подшьського державного аграрно-техшчного ушверситету регламентуються 
Положениям про проведения практики студенпв вищих навчальних заклад1в 
УкраУни, затвердженого наказом МУшстерства освни i науки УкраУни № 93 
вщ 08.04.1993 р., Методичними рекомендащями для складання програми 
практики студенпв вищих навчальних заклад1в УкраУни, затвердженими 
Мшютерством освпи i науки УкраУни № 31-5/97 вщ 14.02.1996 р., 
Рекомендащями про проведения практики студент!в вищих навчальних 
заклад1в УкраУни, ухваленими Вченою радою 1нституту шновацшних 
технолопй i змкту oceiTH протокол № 5 вщ 24.04.2013 р. та Положениям про 
проведения практики студенпв у Юцманському коледж1 Подшьського 
ДАТУ.

Навчальний план пщготовки молодших спещашспв спещальносп 
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" 
включае проходження навчальноУ, технолопчно'У та переддипломноУ практик. 
1хнш зм1ст та завдання визначаються наскр!зною програмою, яка розроблена 
цикловою KOMicieK) та затверджена методичною Радою коледжу. На УУ основ! 
складають po6o4i навчальш програми вщповщних вщцв практик.

Метою навчальноУ практики е закршлення i поглиблення набутих 
теоретичних знань з фахових дисциплш, формування базовоУ основи 
професшних вмшь та навичок в галуз1 виробництва та переробки продукщ'У 
рослинництва.

В структуру навчальноУ практики спещальносп 5.09010102 "Оргашзащя i 
технолопя ведения фермерського господарства" входять: навчальна практика 
з боташки; навчальна практика з землеробства; навчальна практика з 
arpoxiMii’, навчальна практика з технолоп'У виробництва продукщУ 
рослинництва, навчальна практика з технолоп'У виробництва продукщУ 
тваринництва, навчальна практика з технолфчУ загопв/п i збер1гання, 
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навчальна практика з оргашзащУ i планування фермерського господарства. 
Практики проводяться концентрованими перюдами в межах чотирьох 
семестр1в шляхом чергування з теоретичними заняттями та вщповщно до 
графжу навчального процесу.

Переддипломна практика е завершальним етапом шдготовки фах1вщв i 
проводиться з метою закршлення професшних умшь i навичок, вивчення 
досвщу роботи в державних та приватних сшьськогосподарських 
шдприемствах та установах, брали участь в оргашзащУ виробничих процеав 
по вирощуванию сшьськогосподарських культур. Основним завданням 
переддипломноУ практики е безпосередня практична шдготовка студенев до 
самостшноУ роботи на посадах фах1вщв вщповщного осв1тньо-
квал1ф1кацшного р1вня молодшого спещалюта, поглиблення та закршлення 
теоретичних знань та практичних умшь i3 спещальносп, набуття досвщу 
виконання посадових обов’язюв.

Базами проходження переддипломноУ практики для студент! в
спещальноеп 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського 
господарства" е шдприемства р1зних форм власност!, яю застосовують 
сучасш форми i методи оргашзащУ трудовоУ д1яльност1 та забезпечеш 
квагйфжованими фах1вцями.

Згщно з угодами для проходження виробничоУ технолопчноУ практики 
та переддипломноУ використовуеться виробнича база шдприемств та 
оргашзацш ТзДВ «Буковинаплемсервю» м. Кщмань, ФГ "Юпводинське"» 
с.Юнводии, ФГ "Харюк ГЛ." смт. Лужани Кщманського р-ну, ТОВ 
«Валявське» с. Валяво Кщманського р-ну, ПП «Колос-1» с. CyxoeepxiB 
Кщманського р-ну.

Змют i послщовнють практик визначаються та регламентуються 
наскр1зною програмою практик, робочими програмами практик та 
вщповщними методичними вказ1вками щодо проходження навчальноУ, 
виробничоУ практик, розробленими викладачами випусковоУ цикловоУ KOMicii 

та затвердженими в установленому порядку.
Програми навчальноУ, технолопчноУ та переддипломноУ практик 

направлен! на формування практичних навичок професшноУ д1яльноеп з 
обраного фаху.

Навчапьним планом спещальносп 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя 
ведения фермерського господарства" передбачено виконання курсових p o 6 iT  

з навчальних дисцишпн «Технолопя в галузях рослинництва», «Оргашзащя 
i планування фермерських господарств», для виконання яких розроблено 
вщповщш методичш вказ!вки. Теми курсових p o 6 iT  розглядаються та 
затверджуються на засщанш цикловоУ K O M icii агромехашчних дисцишпн.

Експертна ком1с1я констатуе наявнють методичних вказ1вок для 
виконання курсовоУ роботи, розроблених i затверджених в установленому 
порядку та вщзначае, що тематика робгг актуальна.

Згщно з навчапьним планом спещальност1 5.09010102 "Оргашзащя i 
технолопя ведения фермерського господарства" галуз1 знань 0901 «Сшьське 
господарство i люництво» шдготовки фах!вщв освггньо-квал1фжацшного
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piBHH «молодший спещалют» державна атестащя проводиться у форм1 
комплексных державных юпипв.

Метою державно!' атестащ!' е визначення р1вня засвоення студентами 
нормативних дисциплш циклу професшно!' шдготовки та вмшня активно 
використовувати набут! знания у сво'ш професшнш та суспшьшй д1яльност1.

Проведения державно!' атестаци вщбуваеться вщпов1дно до Положения 
про порядок створення та оргашзащю роботи атестацшних комкш у ВНЗ 
Укра'ши.

Коледж у сво'ш д1яльност1 керуеться Положениям про оргашзащю 
навчального процесу у вищих навчальних закладах.

У коледж! використовуються критерн оцшки р1вня знань студеипв 
викладеш у Положенш про оргашзащю освпнього процесу у Кщманському 
коледж! Подшьського ДАТУ.

На шдстав1 анал1зу навчально-методичного забезпечення експертна 
KOMicifl константуе, що фактичн! даш коледжу за кшыасними та якюними 
показниками вщповщають Лщензшним вимогам та державним гаранпям 
якосп освгги.

Пщготовка фах1вщв за акредитованою спещальшстю в Кщманському 
коледж! Подшьського ДАТУ здшснюеться вщповщно до Свроиейсько!' 
кредитно-трансферно!" системи оргашзащ!' навчального процесу (вщповщно 
до европейських освпшх технолопй - ECTS).

Р1вень практично!' шдготовки та и яюсть забезпечуе набуття вмшь та 
навичок, передбачених ОКХ «молодший спещалют», вщповщае !снуючим 
вимогам та враховуе специфжу майбутньо!' д!яльност! фах!вця. Навчально- 
методичне забезпечення оргашзащ!' навчального процесу вщповщае вимогам 
ОКХ i ОШ1, шших иоложень чинного законодавства Укра'ши з питань вищо!' 
oceiTH.

Комплексш контрольш роботи (ККР) для проведения 3aM ip ie  

залишкових знань студенев шд час акредитацшно! експертизи вщповщають 
вимогам «Положения про акредитащю ВНЗ i спещальностей у ВНЗ та вищих 
професшних училищах» (затвердженого постановою Кабшету MiHicTpiB 
Укра'ши вщ 09.08.2001р. № 978) i належним чином затверджен!.

Виховна робота в коледж! спрямована на виконання Нащонально!' 
доктрини розвитку осв!ти Укра'ши, Концепщ! нац!онального виховання 
молод!, Закону Укра'ши про виховання дней та молод!.

Виховна робота спрямована на шдвищення загального культурного р1вня 
студентського колективу, виховання у студентсько!' молод1 иринции!в 
гуман!зму, самосвщомост!, вщповщальност!, л!дерства, а також на розвиток 
творчих зд!бностей та смовираження студеипв.

Щор1чно в коледж! розробляеться i затверджуеться план виховно!' роботи 
на поточний навчальний piK , зпдно з яким виховна робота ведеться у 
патрютичному, морально-виховному, художньо-естетичному напрямках. 
Одним i3 пр!оритет!в виховно! роботи в коледж! е оргашзащя спортивно- 
масово!' та ф!зкультурно-оздоровчо!' д!яльноеп з використанням сучасних 
метод!в та широким залученням студенев до цьою процесу.
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Щотижня кураторами академлчних груп проводяться виховш години, на 
яких досвщчеш педагоги проводять бесщи, виховш заходи щодо покращення 
розвитку шдростаючого поколшня.

В коледж1 створенн1 органи студентського самоврядування: активи груп 
- в акадекочних групах, студентська рада - в коледжь

Педагопчний колектив i представники студентського самоврядування 
коледжу придшяють значну увагу утшенню нових форм i метод1в виховання, 
яю вщповщають потребам розвитку та самовиявлення особистост1, сприяли 
б розкриттю и духовно-емоцшних, розумових, ф1зичних зд1бностей та 
патрютизму.

Висновок: КомШя тдтверджуе eidn о eidn icm ь реального стану
навчально-методичного забезпечення дан им, наведеним у 3eimi про 
caMoaniLih освшнього процесу в коледжч здШснюеться eidnoeidno до 
вимог Mmicmepcmea oceimu i науки Украши. Навчально-методичне 
забезпечення спещальност1 5.09010102 " Оргашзащя i технология ведения 
фермерського господарства" eidnoeidae умовам акредитаци тдготовки 
фах'шщв ОКР «молодший спещалют».

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анал1з вщповщност! квагифшащ? заявлених штатних науково- 

педагопчних пращвниюв нормативним вимогам щодо дисциплш, яю вони 
викладають, було проведено спшьно з представниками коледжу. Yci 
педагопчш пращвники вщповщають нормативним вимогам щодо 
викладання дисциплш за дипломом про осв1ту, квагнфшащйиою KaTeropieio, 
педагопчним званням, проходженням педагопчного стажування i 
шдвищення кватфжацп за фахом.

Кер1вництво Клцманського коледжу Подшьського ДАТУ вбачае одним 
i3 першочергових завдань свое'1 д1яльност1 пщб1р висококвал!фжованих 
педагопчних кадр1в для належно1 оргашзаци осв1тнього процесу.

У Кщманському коледж1 Подшьського ДАТУ навчальний процес i3 
шдготовки молодших спещалю^в за спещальнютю 5.09010102 "Оргашзащя i 
технолопя ведения фермерського господарства" повшстю забезпечений 
штатним викладацьким складом.

Штатний розпис коледжу складено вщповщно до норматив1в вищо1 
школи, де передбачено посади педагопчних, шженерно-техшчних 
пращвниюв, адмшктративного та допом1жного персоналу.

Освггшй процес 3i спещальност1 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя 
ведения фермерського господарства" забезпечують 30 викладач1в, з яких -  5 
викладач1в предмете спещального циклу мають вщповщну агроном1чну 
oceiTy та практичний стаж робота вщ 5 до 15 poKiB. 3 них:

-  Спещалют вищоУ категорп -  8 oci6;
-  Викладач-методист - 9 oci6
-  Спещалют I категорп - 11 oci6;
-  Спещалют II KaTeropii - 1 особа^
-  Квал!ф{кацшна категор!я „спещалют” - 1 особа;
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Експертна комаспя вщм1чае, що шдвищення квашфжащУ викладач1в 
здшснюеться шляхом навчання в шститутл шслядипломноУ o c b it h , здобуття 
другоУ осв1ти, курсовоУ перешдготовки або стажування у вищих навчальних 
закладах III-IV р1вня акредитащУ, в установах державноУ форми власность

Проходження стажування здшснюеться згщно з програмами, яю 
розробляються внкладачамн, розглядаються на засщаннях предметннх 
(цикловнх) комкш, затверджуються заступником директора з навчальноУ 
роботи та узгоджуються з вщповщною базою стажування.

Клльюсш показники та анал1з якюного складу педагопчного персоналу 
Кщманського коледжу Подшьського державного аграрно-техшчного 
ушверситету та предметно!' (цикловоУ) KOMicii' св1дчать про можливють 
ефективно забезпечувати професшну шдготовку молодших спещалют1в 3i 
спещальносп 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського 
господарства".

1нформашя про частку педагопчних пращвниюв вищоУ кате гор i i ,  яю 
викладають лекцшш години навчального плану спещальноеп 5.09010102 
"Оргашзашя i технолопя ведения фермерського господарства" за циклами 
наведена в таблиц! 5.

Таблиця 5.

№
з/п Назва циклу

Кшьюсть лекцшних годин

Примггки
За

навчальиим 
планом, 

години /%

Викладають 
пращвники 

вищо1 ка reropii 
годин/%

1

Цикл дисциплш 
гумаштарноУ та 
сощально-економ1чного 
тдготовки

166/100 96/58

2

Цикл дисциплш 
природничо-науковоУ та 
загально-економ1чно1 
тдготовки

242/100 122/50

3
Цикл дисциплш 
професшноУ i 
практично! тдготовки

524/100 276/ 53

Високий р1вень педагопчного потенщалу коледжу вщповщае 
лщензшним умовам i спроможний забезпечити якюну шдготовку фах1вщв 
осв1тньо-квал1фжащйного р1вня «молодший спещалют» за спещальшстю
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" з 
лщензованим обсягом 25 oci6 денноУ форми навчання .

Висновок: Експертна комтя констатуе, що фактичт значения 
помп ниш в кадрового забезпечення тдготовки фах'гвщв 3i спещальност/
5.09010102 "Оргашзащя i технолог1я ведення фермерського господарства" 
eidn о в iда ют ь державним нормативам та вшлогам забезпечення я кос mi
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oceimu. Викладач'1 коледжу за р'шнем квал1фтаци та диговими якостями 
забезпечують яшсну тдготовку фалчвщв, сеоечасно тдвищують 
ква.1 i(f) / кащю.

6. МАТЕР1АЛЫЮ-ТЕХН1ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Для забезпечення осв1тнього процесу 3i спещальноеп 5.09010102 
"Оргашзащя i технология ведения фермерського господарства" Клцманський 
коледж Подшьського державного аграрно-техшчного ушверситету волод1е 
стандартним навчальним комплексом буд1вель.

Загальна площа комплексу споруд становить 15252,0 м , з не\' загальна 
навчальна площа -  6592,79 м2 (в т.ч. примщення для занять студенев -  
6118,79м2)

Саштарно-техшчний стан буд1вель i споруд вщповщае державним 
вимогам, що вщображено у саштарно-техшчному nacnopTi навчального 
закладу. Умови експлуатацн навчального комплексу вщповщають вимогам, 
передбаченим нормативними документами Мшютерства осв1ти i науки 
УкраУни, Положениям коледжу тощо.

До складу навчального комплексу входять:
-  навчальний корпус № 1 загальною площею 3926,64 м2, навчальний 

корпус № 2 загальною площею 1508,84 м2, навчальний корпус № 3 загальною 
площею 1157,31 м2, спортивна зала, тир, 1дальня, навчально-виробнича 
майстерня та mini примщення;

-  два сучасних гуртожитки розраховаш на 300 мюць i на 100 вщсотюв 
забезпечують поселения студенпв.

Наявш споруди i буд1вл1 вщповщають паспортним даним i саштарно- 
техшчним вимогам. Кабшети, лабораторн, майстерш в основному обладнаш 
вщповщно до д1ючих перелшв типового обладнання, мають вщповщне 
техшчне забезпечення.

Для прийому зал1юв, виконання розрахунюв та проведения 
лабораторно-практичних po6iT i навчальних практик студент!в спещ'альност! 
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" 
функцюнуе 2 комп’ютерних класи.

Осв1тнш процес ведеться у 66 кабшетах i лаборатор1ях. Забезпечешсть 
кабшетами та лаборатор1ями вщповщае навчальному плану та осв1тньо- 
професшнш nporpaMi 3i спещальностг

В навчальному Kopnyci обладнана б1блютека, до складу прим1щень якоТ 
входять читальна зала на 120 робочих мюць та допом1жш примщення. 
Загальна площа б1блютеки -  432 м . Б1блютечний фонд становить 
56528том1в.

Ус1 навчальш кабшети коледжу забезпечеш сучасним обладнанням, 
мультимедшними та техшчними засобами, що е необхщними для виконання 
навчальних плашв i програм. Кожний кабшет мютить повний комплекс 
методичного забезпечення дисциплш: наочде ириладдя, нормативш
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документа, пособники, завдання для виконання практичних i лабораторних 
po6iT та шше.

Навчальна база постшно вдосконалюеться i оновлюеться. Кабшети i 
лаборатор11 даного вщдшення, як i Bcix шших в1ддшень, оформлен! у 
вщповщност! до Закону Укра'ши «Про мови». Оформления кабшет1в 
вщповщае профшю кабшет1в, естетичним вимогам.

Проведена вщповщна робота i3 забезпечення мультимедшними 
засобами навчання.

Коледж продовжуе роботу з формування навчально-матер1альноТ бази 
професшно-ор!ентованих i фахових дисциплш, створення навчальних 
кабшет1в та забезпечення i'x навчально-методичними матер1алами, 
поповнення б!блютечного фонду, створений електроний каталог для 
навчапьно1 та довщково'! л]тератури, в тому числ1 для тематичних фахових 
видань.

Клцманський коледж Подшьського ДАТУ мае розвинену сощальну 
шфраструктуру, яка вщповщае потребам студент!в та бущвельним нормам.

Висновок: Експертна комшя вважае, що фактичш показники 
матер 'ииьно-техн 'тного забезпечення у частит дотримання буд'гвельних, 
саштарних та шших нормативних покатите щодо оргашзацп 
навчального процесу в коледжi eidnoeidatomb Лщензшним вимогам i 
тдтверджуютъ спроможшсть тдготовки фахшща ОКР «молодший 
cneiiia iicm» ii cneuia ibiiocmi 5.09010102 «Оргатзащя i технолог'т ведения 
фермерського господарства» з лщензшним обсягом 25 oci6 денноЁ форми 
навчання.

7. ЯК1СТБ П1ДГОТОВКИ I ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИК1В
Прийом студент!в на навчання проводиться на шдстав1 лщензи з 

лщензованим обсягом 25 oci6 денно'! форми навчання на осв!тньо- 
кватфшацшний р1вень «молодший спещалют».

Оргашзащя навчального процесу, самостшно'! робота студент! в та 
контролю ix H ix  знань, оргашзащя i порядок проведения виробничо'! практики 
здшснюються згщно з положениями, номативними документами та 
максимально враховують завдання Болонського процесу, дотримуючись 
таких ключових позицш:

- реал1защя ступенево'! ocBira;
-запровадження Свропейсько! кредитно-трансферно'! системи навчання;
- удосконалення системи працевлаштування випускник!в.
Зм1ст навчання охоплюе теоретичну i практичну п!дготовку.
Експертна ком!с!я оц!нила р1вень шдготовки молодших спещалютсв за

спец!альн!стю 5.09010102 "Орган!зац!я i технолопя ведения фермерського 
господарства" на пщстав! анал!зу результате зимово'! cecii 2017-2018 
навчального року, результат!в захисту курсових po6iT, матер!ал!в 
самоанал!зу, експерно'! перев!рки залишкових знань студент!в, з в т в  з 
виробничо'! практики за 2016-2017 навчальний piK

Г олова експертноТ K O M icii



Результата вим1рювання залишкових знань студенев наведено в 
таблиц! 6.

Пщ час експерно!' перев1рки р1вень знань студенпв спещальносп
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" 
иерев'фявся за такими дисциплшами: «1стор1я Укра'ши», «Культурология», 
«Основи економ1чноТ T eop ii'» , «Безпека життед1яльностЬ>, «Економ1чний 
анал1з», «Кооперащя в сшьському господарствЬ>, «Технолопя в галузях 
тваринництва», «Оргашзащя i планування фермерських господарств», 
«Захист рослин».

За результатами контрольних зам ip  i в знань студенев спещальност!
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства" 
отримано таю иоказники:

1. Р1вень знань студенев з дисциплш циклу гумаштарноТ i сощально- 
економ1чно1 пщготовки вщповщно до навчального плану:

- абсолютна усшшшсть - 100%, що вище нормативного значения на
10%.

- яюсть ycniniHOCTi - 50%, що вщповщае нормативному значению
- середнш бал - 3,5.
2. Р1вень знань студенпв з дисциплш циклу природничо-науково'1 

пщготовки вщповщно до навчального плану:
- абсолютна усшшнють - 100%, що вище нормативного значения на

10%.
- яюсть ycniniHOCTi - 59%, що вище нормативного значения на 9%.
- середнш бал - 3,7.
3. Р1вень знань студент1в з дисцишнн циклу професшно1 та практично! 

пщготовки вщповщно до навчального плану:
- абсолютна усшпннсть -  100 %, що вище нормативного значения на

10%.
- яюсть ycniniHocTi -  58 %, що вище нормативного значения на 8 %.
- середнш бал - 3,7.
В цшому за осв1тньо-квашфшацшним piBHeM  «молодший спещалют» за 

результатами контрольних saM ip iB  знань абсолютна усшшнють становила 
100%, яюсть -  56 %, середнш бал 3,6.

Г олова експертно'1 K O M icii О.О.Мицик



( 23 (

Пор1вняльна таблиця Таблиця 6
результате виконання ККР при проведенш самоаналпу та акредитацшноТ експертизи студентами спещальност1 

5.09010102 «Оргашзащя i технолопя ведения фермерського господарства» Кщманський коледж Подшьського ДАТУ

Курс Назва дисциплши

л ин -г
•ё X(U
tS Ч.5 Ь  
bd В

Виконували 
ККР, 

oci6, %

Результати виконання ККР в перюд 
проведения самоанал1зу

Результати виконання ККР шд час 
акредитацшноТ експертизи

Вщхилення 
результате 
пор1вняно 3 

самоанал!зом, +/-Одержали оцшки Усшшшсть, % Одержали ошнки Усшшшсть, %

5 4 3 2 А.У Я. У. С./Б. 5 4 3 2 А.У. Я.У. С./Б. А.У. Я.У. С./Б

Цикл гумаштарноУ та сощально-економ1чно¥ пщготовки
II IcTopin Украши 13 13 100 - 7 6 - 100 54 3,5 - 6 6 100 50 3,5 0 -4 0
II Культуролопя 13 13 100 - 7 6 - 100 54 3,5 - 6 6 - 100 50 3,5 0 -4 0

II Основи еконолично! 
Teopii'

13 13 100 2 5 6 - 100 54 3,7 1 5 6 100 50 3,6 0 -4 -1

Разом по циклу 100 54 3,6 100 50 3,5 0 -4 -0,3
Цикл природничо-математично! пщготовки

II Безпека
життед1яльносп

13 13 100 5 3 5 - 100 62 4 3 4 5 - 100 58 3,8 0 -4 -2

III Еконоличний анал1з 8 8 100 - 5 3 - 100 63 3,6 - 5 3 - 100 63 3,6 0 0 0

III
Кооперащя в
сшьському
господарств1

8 8 100 1 4 3 - 100 63 3,7 1 3 3 - 100 57 3,7 0 -6 0

Разом по циклу 100 63 3,8 100 59 3,7 0 -3,3 -0,6
Цикл професшно1 та практично! пщготовки

IV Технолопя в галузях 
тваринництва

9 9 100 2 4 3 - 100 67 3,8 1 4 3 - 100 62 3,7 0 -5 -1

IV
О р г а ш з а щ я  i п л а н у - 
в а н н я  ф е р м е р с ь к и х  
го с п о д а р с т в

9 9 100 2 3 4 - 100 55 3,8 2 2 4 100 50 3,7 0 -5 -1

Г олова експертно! комки О.О.Мицик
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Бщомосп з ощнками, як! одержали студента, додаються до M a T e p ia j i ie  

самоанал1зу. Пор1вняння цих показниюв з встановленим р1внем вимог щодо 
акредитащУ шдтверджуе Ух вщхилення в допустимих межах.

Анал1з даних свщчить, що студента мають необхщш знания i 
показники ix ycniuiHOCTi вщповщають вимогам акредитащУ.

Екпертами була проведена nepeeipKa якос^ виконання та оцшки 100 % 
курсових p o 6 i T  з дисциплш «Технолопя в галузях рослинництва», 
«Оргашзащя i плаиування фермерських господарств». При написаиш 
курсових p o 6 i T  з дисциплши «Технолопя в галузях рослинництва» 
абсолютна усшшшсть склала 100 %, яюсть -  73 %, середнш бал - 4,0 з 
дисциплши «Оргашзащя i планування фермерських господарств» абсолюбна 
усшшшсть склала -  100 %, яюсть -  54 %, середнш бал - 3,8. KypcoBi робота 
студенпв в повнш M ip i розкривають об’ект та предмет дослщження, 
реал1зують мету Ух написания.

Пщсумкова атестащя студенев передбачена у форм1 здач1 фахових 
екзамешв. Показники державноУ атестащУ студенпв вщповщають вимогам 
акредитування р1вня молодшого сиещашста. Для проведения шдсумковоУ 
атестащУ викладачами розробляються екзаменацшш бшети, яю 
розглядаються на засщанш цикловоУ KOMicii' i затверджуються головою 
випусковоУ цикловоУ KOMicii' та заступником директора з навчальноУ робота.

Стушнь roTOBHOCTi випускниюв до виконання ними службових 
обов’язюв визначаеться також шдсумками практик. Вщгук кер1вника 
переддипломноУ практики вщ шдприемства, на якому студент проходив 
практику, береться до уваги при оцшюванш знань студента членами 
АтестацшноУ KOMicii'. За результатами переддипломноУ практики у 2016-2017 
навчапьному рощ абсолютна усшшнють склала 100 %, яюсть -  82 %, 
середнш бал - 4,0

Експертною K O M icielO  було перев1рено 100 % з в т в  про проходження 
переддипломноУ (виробничоУ) практики, встановлена об’ектившсть Ух 
оц1нювання.

Переважна бшышсть випускниюв Кщманського коледжу Подшьського 
ДАТУ продовжують навчання у Подшьському державному аграрно- 
техн1чному ушверситет1 за освггшм р1внем бакалавр за даним напрямом.

Висновок: Я  меть подготовки фах'шщв ОКР «молодший спещалост» 
галузо знань 0901 «Сигьське господарство та .псниитво» специальность 
5.09010102 " Оргашзащя i технология ведения фермерського господарства" 
у  А /ц.чанському коледжо Подшьського Д А ТУ eidnoeidae оснуючим вимогам 
та запитом виробництва. Результат и виконання ККР nid час проведения 
самоаналозу та в nepiod акредитацШноi експертизи вказують на 
належний pi вен ь тдготовки студентов, оскшьки виявлеш вгдхилення не с 
суттевими.

О.О.Мицик



8. ПЕРЕЛ1К ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАН1В.
ГПд час попередньоУ акредитащУ у 2013 рощ експертами МОН УкраУни 

було висловлено ряд рекомендацш та пропозицш для покращення освггнього 
процесу, а саме:

актив1зувати профор1ентацшну роботу з метою збереження 
контингенту заочноУ форми навчання;

- вжити заход1в щодо вдосконалення методичного забезпечення 
самостшноУ роботи студента;

актив1зувати роботу по бшьш широкому використанню
мультимедшних засоб1в навчання;

- продовжити розробку електронних версш навчально-методичного 
забезпечення дисцишнн;

- посилити роботу по залученню студенпв до творчо-пошуковоУ та 
дослщницькоУ роботи.

Вщповщно до зауважень було розроблено ряд заход1в з усунення 
недолтв:

1. Впроваджено Hoei шдходи до залучення та мотиващУ a6iTypieHTiB 
до вступу на заочну форму навчання, а саме:

3ycTpi4i на шдприемствах з метою проведения профор1ентацшноУ 
роботи для здобуття новоУ спещальносп або шдвищення paHiuie отриманих 
квал!ф1кацш пращвниками;

сшвпраця з районним центром зайнятост1 щодо переквал!фжащУ 
громадян, що втратили мюце роботи та перебувають на облжу як безробггш 
вщповщно до потреб репону;

-  проведения спшьних заход1в з мюькою та районною владою та 
засобами масовоУ шформацп з метою поширення шформащУ про осв1тш 
послуги, яю надаються коледжем, в тому числ1 про заочну форму навчання.

Предметна (циклова) ком1с1я агромехашчних дисцишнн удосконалюе 
та упроваджуе методичш матер1али самостшноУ роботи студенев з 
використанням шновацшних технологш навчання з урахуванням 
особистюно-ор1ентованого шдходу до шдготовки молодшого спещалюта. 
Наочн1 та мультимедшш засоби дають можливють використовувати 
традицшш та шновацшш педагопчш технологи, яю базуються на принципах 
оптим1зацп, таю як: проектш технолопУ, дослщницько-пошукова робота 
студент! в. Навчально-методичш комплекси з дисцишнн циклу професшноУ i 
практично'У гпдготовки адаптоваш до вимог та методичних рекомендацш. 
Кожен комплекс включае методичне забезпечення для виконання 
самостшноУ роботи студеттв.

2. Викладачами иредметноУ (цикловоУ) KOMicii агромехашчних 
дисцишнн i3 залученням студенев спещальност1 5.09010102 "Оргашзащя i 
технолопя ведения фермерського господарства" розроблеш комплекта 
комп’ютерних презентацш з ycix дисциплш, що викладаються членами 
предметно! (цикловоУ) KOMicii'. KpiM того, викладачами розроблено електронш

Г олова експертноУ K OM icii
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пщручники з дисциплш, яю використовуються студентами пщ час 
самостшного опрацювання матер1алу.

Протягом перюду, який пройшов з моменту попередньоТ акредитащУ, 
викладач1 проводили роботу з удосконалення методичного забезпечення з 
урахуванням сучасних вимог до шдготовки фах1вщв у галуз1 комп’ютерних 
технолопй. Щор1чно поновлюються навчально-методичш комплекси з 
дисциплш, шдготовлеш методичш рекомендащУ для самостшноУ роботи 
студенев. При визначенш остаточноУ оцшки викладач1 враховують cTyniHb 
виконання самостшноУ роботи студенев. Б1блютечний фонд оновлено 
сучасною л1тературою та перюдичними фаховими виданнями за 
спещальнютю. Таким чином, yci зауваження та рекомендащУ експертноУ 
KOMicii колективом Кщманського коледжу Подшьського державного аграрно- 
техн1чного ушверситету виконаш.

Висновок: У  результатi а шипу зауважень та рекомендацш
попередньоУ експертизи встановлено, що зазначеш недолши в цтому 
усунено.

9. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕН1 П1Д ЧАС П0ПЕРЕДНЬ01 
ЕКСПЕРТИЗИ, ПОДАНИХ ДО МОН АКРЕДИТАЦ1ЙНИХ

МАТЕР1АЛ1В.
Вщповщно до результате попередньоУ експертизи акредитацшних 

MaTepianiB Мшютерства осв1ти i науки УкраУни, експертна комю1я 
безпосередньо на мющ звернула увагу на вказаш зауваження та дшшла 
висновюв:

Зауваження, що були зроблеш 
пщ час попередньо*1 експертизи:

Вщо1И1Сть про виконання

1. Надати детальну шформащю про 
р1вень науковоУ та професшноУ 
активност1 кожного викладача 
примаки в таблиц! - не менше трьох 
умов, зазначених в пункт1 5 прим1ток 
Постанови КМУ вщ 30.12.2015 
№1187.

1нформащя про р1вень науковоУ 
та професшноУ активное^ кожного 
викладача подано в додатку А

2. Звернути увагу на наявшсть 
o c B iT H b o i програми для пщготовки 
молодшого спещалюта з напряму 201 
«Агроном1я»

Пщ час експертноУ перев1рки 
K O M icie io  встановлена наявнють 
осв1тньоУ програми "Агроном1я" для 
пщготовки молодшого спещалюта 
спещальносп 201 «Агроном1я», яка 
затверджена вченою радою 
Подшьського ДАТУ протокол №6 вщ 
28.11.2017р.

3.Порушено вимоги Лщензшних 
умов провадження осв1тньоУ

Щодо забезпечення навчальних 
прим!ще^ь мультимедшним

Г олова експертноУ KOM icii' О.О.Мицик
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д1яльност1 п.2 (додаток 13) в частиш 
забезпеченост1 навчальних 
примщень мультимедшним 
обладнанням (мш1мальний вщсоток 
кшькост1 аудиторш - 10%).

обладнанням спещальносп 
5.09010102 "Оргашзащя i технолопя 
ведения фермерського господарства" 
забезпечешсть становить 10% що 
вщповщае лщензшним умовам 
провадження осв1тньо1 Д1ялыюст1 
заклад1в осв1ти затверджених 
Постановою КМУ вщ 30.12.2015 
№1187.

Так, теля проведения ремонту 
мультимедшного обладнання в 
аудиторп № 45 "Овоч1вництво, 
плод1вництво i технолопя заптвл1, 
збер1гання i иереробки 
сшьськогосподарськоУ продукщУ" 
вщновлено функцюнування 
мультимедшного проектора та 
придбано один мультимедшний 
пристрш марки EPSON в каб. №46 
"Насшництво з основами селекщУ та 
генетики".

4. В навчальному план! за 2017 piic 
обсяг одного кредиту GKTC-52 
стор.130, а зпдно "Закону Укра'ши 
про вищу осв1ту" Ст.1. п. 14 - обсяг 
одного кредиту GKTC становить - 30 
год.

Проектна група працюе над 
розробкою нового навчального плану 
вщповщно до затверджено1 осв1тньо1 
програми "Агроном1я" якою 
передбачено обсяг одного кредиту 
ЕКТС 30 годин

Г олова експертно! комюп О.О.Мицик



51

ЗАГАЛБН1 ВИСНОВКИ I ПРОПОЗИЦИ ЕКСПЕРТН01 KOMICH
Ha пщстав1 поданих MaTepianie акредитацшноУ справи Клцманського коледжу 

Подыьського ДАТУ та перев1рки результате осв1тньоУ д1яльност1 на мющ 
експертна KOMicin дшшла висновку, що осв1тня програма пщготовки фах1вщв ОКР 
«молодший спещалют» за спещальшстю 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя 
ведения фермерського господарства" з лщензованим обсягом 25 oci6 денноУ 
форми навчання, а також матер1ально-техшчна база, навчально-методичне 
забезпечення та кадровый потенщал в цшому вщповщають встановленим вимогам 
i забезпечують державну гарант1ю якост! освгги. Спещальшсть може бути 
акредитована за зазначеним р1внем.

На пщстав1 проведеноУ експертизи щодо д1'яльност1 Клцманського коледжу 
Подшьського ДАТУ з пщготовки фах1вщв галуз1 знань 0901 «Сшьське 
господарство та лкництво» спещальносгп 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя 
ведения фермерського господарства" осв1тньо-квал1фшацшного р1вня «молодший 
спещалют» KOMiciH вщзначае, що:

- подана на акредитацшну експертизу документащя е достов1рною, повною 
за обсягом та вщповщае вимогам вищоУ освгги;

- зм1ст пщготовки фах1вщв 3i спещапьност1 5.09010102 "Оргашзащя i 
технолопя ведения фермерського господарства" (201 «Агроном1я») за осв1тньо- 
квал1фжацшним р1внем «молодший спещагпст» вщповщае державиим стандартам 
вищоУ ocBira;

- робота коледжу з пщготовки фах1вщв, оргашзащя осв1тнього процесу та 
його навчально-методичне забезпечення вщповщае сучасним вимогам 
MiHicTepcTBa осв1ти i науки УкраУни. В коледж1 регулярно розглядаються та 
впроваджуються в життя заходи щодо вдосконалення змкту пщготовки та 
методичного забезпечення навчального процесу;

- кадрове забезпечення осв1тнього процесу вщповщае встановленим 
акредитацшним вимогам. Систематично проводиться планове пщвищення 
квашфшащУ педагопчного персоналу;

- навчальний процес забезпечений необхщними навчальними примщеннями, 
як! вщповщають саштарним нормам. р1вень матер1ально-техшчного забезпечення 
навчального процесу вщповщае сучасним акредитацшним вимогам;

- студенти при виконанш ККР показали достатнш pieeHb теоретичноУ та 
практичноУ пщготовки, що свщчить про Ух готовнють до виршення ирофесшних 
зав дань.

Разом i3 тим експертна ком1Ыя вважае за необхщне висловити рекомендащУ, 
яю не впливають на загальний позитивний висновок, але сприятимуть 
удосконаленню осв1тньоУ д1яльност1 коледжу, а саме:

- пщвищувати фаховий р1вень педагог!чного складу шляхом навчання в 
acnipaHTypi;

-  продовжити роботу щодо формування банку даних електронних версш 
пщручниюв та навчальних пошбншав, надаш нарощувати електронш

Г
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Пор1вняльна таблиця вщповщносп показниюв забезпеченост1 
Юцманськогоколеджу Подшьського державного аграрно-техшчного 

ушверситету лщензшним та акредитацшним умовам пщготовки молодшого 
спещал1ста 3i спещальност1 5.09010102 "Оргашзащя i технолопя ведения 

__________________фермерського господарства"________________

Назва показника (нормативу)
Значения показника за осв1тньо- 
квал1фжащйним pieneM  
молодший спещалкт
Вимоги Фактично Вщхилення

1 2 3 4
1. Загальш вимоги
1.1. Концепщя д1яльиосп за заявлении 
напрямом (спещальнютю), погоджена з Радою 
мнпстр1в Автономно! Республжи Крим, 
обласною, Кшвською, Севастопольською 
м1ськими державними адмшютращями

+ + -

1.2. Заявлений лщензований обсяг (денна 
форма навчання)

25 25 -

2. Кадрове забезпечення пщготовки фах1вщв заявлено*! спещальносп
2.1 Частка науково-педагопчних пращвниюв з 
науковими ступенями та вченими званиями, 
яю забезпечують викладання лекцшних годин 
сощально-гумаштарного циклу дисциплш 
навчального плану спещальносп (% вщ 
юлькосп годин)

- - -

у тому числ1, як1 працюютьу за даному 
навчальному заклад1 основним мкцем 
робота
2.2 Частка науково-педагопчних пращвниюв з 
науковими ступенями та вченими званиями, 
яю забезпечують викладання лекцшних годин 
фундаментального циклу дисциплш 
навчального плану спещальносп (% 
вщкыькосп годин) (за винятком вшськових 
навчальних дисциплш)

- - -

у тому числй яю працюють у даному 
навчальному заклад i за основним мюцем 
роботи
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з них:
доктор1в наук або професор1в (при розрахунку 
частки доктор1в наук або професор1в 
дозволяеться прир1внювати двох кандидатов 
наук, доцент1в, яш мають стаж безперервно'1 
науково-педагопчноУ роботи в даному 
навчальному зaклaдi не менше 10 роюв, а 
також е авторами (сшвавторами) пщручниюв, 
навчальних поабниюв з грифом Мшктерства 
осв1ти i науки, молод! та спорту Укра'ши або 
монографш, до одного доктора наук або 
професора)

- - -

2.3 Частка науково-педагопчних пращвниюв з 
науковими ступенями та вченими званиями,

“ - -

яю забезпечують викладання лeкцiйниx годин 
фахових дисциплш навчального плану 
спещальност! (% вщ кшькост1 годин)
у тому числ! як1 працюють у даному 
навчальному заклад! за основним мюцем 
роботи 
з них:
доктор1в наук або професор1в (при розрахунку 
частки доктор1в наук або професор!в 
дозволяеться прир1внювати двох кандидатов 
наук, доцент! в, яю мають стаж безперервноУ 
науково-педагопчно1 роботи в даному 
навчальному заклад! не менше 10 poK ie, а 
також е авторами (сшвавторами) пщручниюв, 
навчальних поабниюв з грифом Мппстерства 
осв1ти i науки, молод! та спорту Украши або 
монографш, до одного доктора наук або 
професора)

- - -

2.4. Частка педагопчних пращвниюв вищо1 
категорн, як! викладають лекцшш години 
дисциплш навчального плану спещальност! 
та працюють у даному навчальному заклад! за 
основним мкцем роботи (% вщ кшькост! 
годин для кожного циклу дисциплш 
навчальногоплану):
- цикл гумаштарноУ та соц!ально-економ!чноУ 
п!дготовки
- цикл природничо-науково'нпдготовки
- цикл професшно1 та практично'шщготовки

25
25
25

58
50
53

+33
+25
+28

2.5 Наявшсть кафедри (цикловоТ K O M icii) з 
фундаментально'1 подготовки

+ + -

2.6 Наявшсть кафедри 3i спещально)' (фахово!) 
п!дготовки, яку очолюе фах!вець вщповщно!' 
науково-педагопчно'1 спещальностп
доктор наук або професор - - -
кандидат наук, доцент ! , - -

Г олова експертно'1 KOMiciY О.О.Мицик
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3. Матер1ально-техшчна база
3.1 Забезпечешсть лаборатор1ями, 
обладнанням, устаткуванням, необхщним для 
виконання навчальних програм (у % вщ 
потреби)

100 100 -

3.2 Забезпечешсть студентов гуртожитком (у 
% вщ потреби) 70 100 +30

3.3 Кшьюсть робочих комп'ютерних мкць на 
100 студенпв (кр1м спещапьностей, як! 
належить до галузей знань 0102 «сШзичне 
виховання, спорт i здоров’я людини» i 0202 
«Мистецтво» KpiM спешальносп «Дизайн»)

6 6,6 +0,6

3.4 Наявшсть пункпв харчування + + -
3.5 Наявшсть спортивного залу + + -
3.6 Наявшсть стадюну або спортивного 
майданчика

+ + -

3.7 Наявшсть медичного пункту + + -
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 .Наявшстьосв1тньо-квал1фкацшно1 
характеристики фах1вця (у тому числ1 
вар1ативно1 компоненти)

+ + -

4.2.Наявн1сть осв1тньо-профес1йно1 програми 
Пщготовки фах1вця (у тому числ1 вар1ативноУ 
компоненти)

+ + -

4.3. Наявн1сть навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку

+ + -

4.4. Наявшсть навчально-методичного 
забезпечення для кожно1 навчально1 
дисципл1ни навчального плану (% вщ 
потреби):
4.4.1. Навчальних i робочих навчальних 
програм дисцишпн

100 100 -

4.4.2. План1в сем1нарських, практичних 
занять, завдань для лабораторних роб1т(% в1д 
потреби)

100 100 -

4.4.3. Методичних вкаивок i тематик 
контрольних, курсових роб1т (проект1в) + + -

4.5. Наявн1сть пакет1в контрольних завдань 
для перев1рки знань з дисцишпн сощально- 
гуман1тарно1, фундаментально! та фахово1 
пщготовки (% вщпотреби)

100 100 -

4.6.Забезпечешсть програмами ecix вид1в 
практик (% в1дпотреби) 100 100 -

4.7. Наявнють методичних укайвок щодо 
виконання дипломних po6iT(npoeKTiB), 
державних екзамешв

+ + -

Г олова експертноТ комюп О.О.Мицик



4.8.Дидактичне забезпечення самостшноУ 
роботи студент! в (у тому числ1 з 
використанням шформацшних технолопй),(% 
вщ потреби)

100 100 -

4.9.Наявшсть критернв оцшювання знань i 
BM iHb студент! в

+ + -

5 .1нформацшне забезпечення
5.1.3абезпеченють студенев пщручниками, 
навчальними поабниками, що мютяться у 
власнш б1блютещ (% вщ потреби)

100 100

5.2. Сшввщношення посадкових мкць у 
власних читальних залах до загального 
контингенту студент! в (% вщ потреби)

3 4,3 +1,3

5.3. Забезпечешсть читальних зал1в фаховими 
перюдичними виданнями

3 11 +8

Можлив1сть доступу викладач1в i студент!в до 
1нтернет як джерела шформацп:

наявн1'сть обладнаних лабораторш 
наявшсть канашв доступу

+
+

+
+

-

б.Яшсш характеристики пщготовки фах1вщв
6.1. Умови забезпечення державно!' гаранта 
якост1 вищо1 освгги:
6.1.1.Виконання навчального плану за 
показниками: перелж навчальних дисциплш, 
годин, форми контролю, %

100 100

6.1.2.Шдвищення квагйфжаци викладач1в 100 100 -
постшного складу за останш 5 роюв, %
6.2. Результата осв1тньоТ д1яльност1 (р1вень
пщготовки фах1вщв) наменше
6.2.1 ,Р1вень гумаштарних знаньстудента:

y c n iu iH O  виконаш контрольш завдання,% 90 100 +10
яюсно (на 5 i 4) виконаш контрольш 
завдання, %

50 54 +4

6.2.2.Р1вень фундаментальних знань 
студентов:
-  y c n iu iH O  виконаш контрольш завдання,% 90 100 +10

якюно (на 5 i 4) виконаш контрольш 
завдання,%

50 63 +13

6.2.3. Р!вень фахово’шщготовки:
y c n iu iH O  виконаш завдання 

здисцишннфахово1 пщготовки, %
90 100 +10

яюсно (на 5 i 4) виконаш контрольш 
завдання з дисциплш фаховоТ 
пщготовки,%

50 62 +12

6.3. Чисельшст ьвикладач1в постшного 
складу, що обслуговують спещальнють, яю 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослщженнями, пщготовкою пщручниюв т 
анавчальних n o c i6 H H K iB , %

100 100 -
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Зведен! вщомост! 
про дотримання лщензшних умов у сфер1 вищоУ освгги 

Пор1вняльна таблиця дотримання кадрових i 
технолопчнихвимог щодо матер1ально-техшчного, навчально- 

методичного та шформацшного забезпечення 
___________осв1тньо1д1яльно<гп у сфер1 вищоУ осв1ти___________

Найменування показника 
(нормативу)

Значения показника(нормативу) за 
осв1тшм р!внем молодшнй cneuiaiio

Вимоги Фактично Вщхилення
1 2 3 4
1. Кадров1 вимоги щодо забезпечення провадження освггньоУ д1яльносп у 
сфер1 вищоУ oceiTH

Провадження освггньоУ д1яльносН
1 .Проведения лекцш з навчальних 
дисциплш науково-педагопчними 
(науковими) пращвниками 
вщповщноУ спещальносп за 
основним мюцем роботи 
(мппмальний вщсоток визначеноУ 
навчальиим планом кшькосп годин):

1 )яю мають науковий ступшь та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. 
для початкового р1вня з урахуванням 
педагопчних пращвниюв, яю мають 
вищу категорйо)

25 52 +27

2) як1 мають науковий ступшь 
доктора наук або вченезвання 
професора - - -

3) яю мають науковий ступшь 
доктора наук та вчене звання - - -

2.Проведения лекцш з навчальних 
дисциплш, що забезпечують 
формування професшних 
компетентностей, науково- 
педагопчними (науковими) 
пращвниками, яю е визнаиими 
професюналами з досвщом роботи за 
фахом (мппмальиий вщсоток 
визначеноУ навчальним планом 
юлькосп годин):
1) дослщницькоУ, управлшськоУ, 
шновацшно'У або гворчоУ роботи за 
фахом

- - -

2) практично! роботи за фахом 10 50 +40
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3.Проведения лекщй, практичних, 
семшарських та лабораторних 
занять, здшснення наукового 
кер1вництва курсовими, дипломними 
роботами (проектами), 
дисертацшними дослщженнями 
науково-педагопчними (науковими) 
пращвниками, р1вень науковоУ та 
професшно'У активносп кожного з 
яких засвщчуеться виконанням за 
останн1 п’ять poKiB неменше трьох 
умов, зазначених у пункт1 5 примпхж

шдпункти 
1— 19 
пункту 5 
прим1ток

шдпункти 
3,7, 8,10, 
14, 15, 16, 
17,18,19 
пункту 5 
прим1ток

4.Наявшсть випусковоУ кафедри i3 
спещальио'У (фаховоУ) шдготовки, яку 
очолюе фах1вець вщповщиоУ або 
спорщненоУ нау ково-педагоп чноУ 
спещальностк

1) з науковим ступенемдоктора 
наук та вченим званиям

- - -

2) з науковим ступенемта 
вченим званням

- - -

3) з науковим ступенемабо 
вченим званням

+ - -

5.Наявшсть трудових договор!в 
(контракте) з yciMa науково- 
педагопчними пращвниками та/або 
наказ1в про прийняття Ух на роботу

+ + -

2.Технолопчш вимоги щодо матер1ально-техшчного забезпечення освпньоУ 
/няльносп у ctjtepi внщоУ освпи.

Провадження освпньоУ д1яльносп

б.Забезпечешсть комп’ютерними 
робочими м1сцями, лаборатор1ями, 
пол1гоиами,обладнанням, 
устаткуванням, необхщними для 
виконання навчальних планiв

+ + -

З.Технолопчш вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освггньо1 
д1яльност1 у сфер! внщоУ освгги

Провадження осв1тньо¥ пнльносп

7.Наявшсть робочоУ ирограми з 
кожноУ навчальноУ дисциплши 
навчального плану

+ + -

8.Наявшсть комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожноУ 
навчальноУ дисцишини навчального 
плану

+ + -

9.Наявшсть програми практичноУ 
шдготовки, робочих програм практик

+ + -
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