висновки
експертної комісії М іністерства освіти і науки України
за результатами проведення акредитаційної експертизи
з підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
у Волинському коледжі Приватного вищого навчального закладу
«М іжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Згідно Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах і вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978, Державних вимог до акредитації
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р.
№ 689 та наказу М іністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 р. № 63-А
«Про проведення акредитаційної експертизи» експертною комісією у складі:
Гетьман Ірини Анатоліївни

доцента кафедри комп’ютерних
інформаційних технологій Донбаської
державної машинобудівної академії,
м.Краматорськ, кандидата технічних
наук

голови експертної комісії
Бабич Олени Володимирівни

;

завідувача відділення комп’ютерних
технологій Полтавського
політехнічного коледжу Національного
університету «Харківський
політехнічний інститут»

члена експертної комісії
в період з 16 червня по 18 червня 2016 року включно було розглянуто подані
матеріали

та

безпосередньо

на

місці

провели

акредитаційну

експертизу

спроможності Волинського коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний
Г олова експ ертн ої к о м іс ії:______ ^

_______ І. А . 1 етьм ан

університет імені академіка Юрія Бугая» щодо здійснення підготовки молодших
спеціалістів з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» зі
спеціальності

5.05010301

«Розробка

програмного

забезпечення»

(первинна

акредитація) за такими напрямами:
-підтвердж ення достовірності інформації, поданої Волинським коледжем
ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
до М іністерства освіти і науки України у зв’язку з проведенням акредитаційної
експертизи

підготовки

молодших

спеціалістів

зі

спеціальності

5.05010301

«Розробка про грам ного забезпечення»;
-

відповідність Ліцензійним умовам щодо навчально-методичного, кадрового

та матеріально-технічного забезпечення спеціальності;
-відповідність акредитаційним вимогам щодо якості підготовки молодших
спеціалістів.
У

результаті

перевірки

діяльності

Волинського

коледжу

ПВНЗ

«М іжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» за
заявленою спеціальністю експертна комісія констатує таке:

документи

,

та

інформація

достовірними та підтверджують

подані

в

акредитаційній

справі,

є

право Волинського коледжу ПВНЗ

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
на

підготовку

фахівців

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«молодший

спеціаліст» зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка

1.

».

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛИНСЬКОГО КОЛЕДЖ У
ПРИВАТНОГО ВИЩ ОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«М ІЖ НАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА Ю РІЯ БУГАЯ»

Експертна

комісія

ознайомилась

з

оригіналами

документів Волинського коледжу Приватного

основних

установчих

вищого навчального закладу

«М іжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» (далі
Голова експертної комісії:

Ш

______І. А. Гетьман

— Волинський коледж ПВНЗ «МНТУ»): Положенням, ліцензією, матеріалами з
кадрового, навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення його
освітньої діяльності.
Волинський коледж ПВНЗ «МНТУ» є структурним підрозділом Приватного
вищого навчального закладу «М іжнародний науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая» без права юридичної особи. Волинський коледж ПВНЗ
«МНТУ» створено на підставі рішення Загальних зборів учасників ПВНЗ
«МНТУ», протокол № 2/13 від 15 квітня 2013 року та наказу «Про створення
коледжів в ПВНЗ «М іжнародний науково-технічний університет імені академіка
Юрія Бугая» № 28-У від 25 квітня 2013 року. Коледж у своїй діяльності керується
Положенням, яке затверджене рішенням Загальних зборів учасників ПВНЗ
«МНТУ», протокол № 2/13 від 15.04.2013 року.
Основними

установчими

документами

Волинського

коледжу

ПВНЗ

«МНТУ» є:
1.

Положення

Волинський

коледж

«Міжнародний

про

відокремлений

Приватного

структурний

вищого

підрозділ

навчального

закладу

науково-технічний університет імені академіка Юрія

Бугая», затверджене протоколом № 2/13 Загальних зборів учасників ПВНЗ
«МНТУ» від 15.04.2013 року.
2.

Довідка

з

Єдиного

державного

реєстру

підприємств

та

організацій України (ЄДРПОУ) від 19.04.2013 року (АА №870185).
3.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців від 19.04.2013 року (серія АВ № 176321).
4.

Договір

оренди

нерухомого

майна

від

15.05.2013

р.

до

31.12.2018 року (3926,0 м2).
Волинський коледж ПВНЗ «МНТУ» внесений до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (довідка серії АА № 870185 від
19.04.2013 р.), освітня діяльність здійснюється за адресою: 43020, м. Луцьк,
вулиця Сагайдачного,6.

Голова експертної комісії:

І. А. Гетьман

Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється за денною
формою навчання із сукупним ліцензованим обсягом 130 осіб (ліцензія серії АЕ
№ 527148 від 09.09.2014 року) за такими спеціальностями: 5.01020101 «Фізичне
виховання» (ЗО осіб), 5.03050901 «Бухгалтерський облік» (50 осіб), 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення» (50 осіб).
Загальна кількість студентів у поточному навчальному році, що навчаються
за спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» на денній
формі навчання складає 66 осіб.
Навчальний

заклад має право

надавати

освітні

послуги, пов’язані

із

одержанням повної загальної середньої освіти на підставі ліцензії.
В коледжі працюють 5 циклових

комісій, що забезпечують підготовку

фахівців спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»:
-

з фізичного виховання;

-

з бухгалтерського обліку;

-

з соціально-економічних дисциплін;

-

з загальноосвітніх дисциплін;

-

з розробки програмного забезпечення.

Директор коледжу з 2013 року кандидат педагогічних наук, доцент Гнатюк
Наталія Євгеніївна.
Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у Луцькому
біотехнічному інституті ПВНЗ «МНТУ», що дозволяє навчальному закладу
здійснювати ступеневу підготовку фахівців.

Висновок. Надана до Міністерства освіти і науки України інформація
акредитаційної справи є достовірною. Експертна комісія констатує, що
оригінали всіх засновницьких документів

, матеріали

акредитаційного

,

аналізу за переліком обсягом та повнотою відповідають вимогам.

2. Ф ОРМ УВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Формування контингенту студентів у Волинському коледжі ПВНЗ «МНТУ»
здійснюється

відповідно до

Правил

Голова експертної комісії:

прийому,

які

щорічно

розробляються

"_____І. А. Гетьман

приймальною комісією на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів
України, інших нормативних документів та у відповідності до ліцензованих
обсягів.
Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010301 «Розробка
програмного забезпечення» проводиться на основі базової та повної загальної
середньої освіти. Навчання проводиться за кошти юридичних та фізичних осіб.
Прийом

студентів

за

спеціальністю

5.05010301

«Розробка

програмного

забезпечення» не перевищує ліцензовані обсяги прийому.
Організацію прийому до Волинського коледжу ПВНЗ «МНТУ» здійснює
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом Ректора ПВНЗ «МНТУ» і
діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого закладу освіти.
З метою залучення абітурієнтів до вступу на перший курс спеціальності
5.05010301

«Розробка

програмного

забезпечення»

ведеться

планомірна

профорієнтаційна робота, яка включає в себе ряд заходів:
-

проведення днів відкритих дверей в головному корпусі ПВНЗ «МНТУ» та
в його структурних підрозділах;

-

проведення виступів та лекцій у шкільних закладах освіти, метою яких є
ознайомлення учнів старших класів регіону з майбутньою спеціальністю;

-

створення робочих груп, які виїжджають в райони Волинської та інших
областей, беруть участь у «Ярмарках професій»;

-

розробка рекламно-інформаційних брошур, листівок та мультимедійних
презентацій;

-

інформація щодо правил прийому в коледж, яка доводиться до населення
через засоби масової інформації, за допомогою сайту Волинського
коледжу ПВНЗ «МНТУ» http://www.vk.lutsk.ua/, у соціальних мережах;

-

робота

при

ПВНЗ «МНТУ»

підготовчого

відділення, що здійснює

підготовку громадян України до здачі тестів зовнішнього незалежного
оцінювання на підготовчих курсах;

Голова експертної комісії:_____ Ла . С ^

-_____ |. а . Гетьман

-

зустрічі професорсько-викладацького складу з учнями старших класів, їх
батьками, вчителями та керівництвом шкіл та установ районів міста та
інших регіонів;

-

підготовка та розповсюдження агітаційних матеріалів, інформація про
навчальний заклад, публікації в періодичній пресі.
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 5.05010301

«Розробка програмного забезпечення» подано в таблиці 1.

Таблиця І
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення» у Волинському коледжі ПВНЗ
«М іжнародний науково-технічний університет
імені академіка Юрія Бугая»
Роки
Показник

№

2013

2014

2015

-

1

2

3

4

5

6

1

Ліцензований обсяг підготовки (осіб)

50

50

50

-

19

22

25

-

-

-

-

-

_

_

-

-

- зарахованих на пільгових умовах;

_

-

-

-

- з якими укладені договори на підготовку.

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

-

2

Прийнято на навчання, всього (осіб)
- в т.ч. за держзамовленням:
- нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою;
- таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію;

Подано заяв на одне місце

3.

Встановлено, що у коледжі налагоджена робота із збереженням контингенту
студентів.

Постійно

здійснюється

контроль

за

дотриманням

студентами

навчальної дисципліни, налагоджена робота з батьками студентів шляхом
інформування щодо рівня їх досягнень.

Голова експертної ком ісії:_____ ^

'______ І. А. Гетьман

На

засіданнях

Педагогічної

ради,

циклових

комісій

періодично

розглядаються питання стану збереження контингенту студентів, викладання та
рівня їх знань, матеріально-технічного забезпечення практичного навчання,
адаптації студентів нового набору.
Результати

самоаналізу

формування

якісного

складу

студентів,

профорієнтаційної роботи, планів прийому показують, що набір студентів до
Волинського коледжу ПВНЗ «МНТУ» відповідає нормативним і законодавчим
вимогам, профілю навчального закладу і потребам регіону.
Загалом показники формування контингенту студентів із спеціальності
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» у Волинського коледжу ПВНЗ
«МНТУ» підтверджують відповідність ліцензованому обсягу, що підтверджує
його доцільність.

Висновок. Робота педагогічного колективу з питань формування
контингенту студентів проводиться на належному рівні відповідно до вимог
чинного законодавства України.

3. ЗМ ІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Для організації навчального процесу зі спеціальності 5.05010301 «Розробка
програмного
документи,

забезпечення»
а саме:

у

коледжі

наявні

усі

організаційно-методичні

освітньо-кваліфікаційна характеристика (у тому

числі

варіативна компонента), освітньо-професійна програма (у тому числі варіативна
компонента), навчальний план, робочий навчальний план, навчальні і робочі
навчальні програми дисциплін, плани семінарських, практичних занять, завдань
для лабораторних робіт, методичні вказівки і тематика контрольних, курсових
робіт, пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін соціальногуманітарної, фундаментальної та фахової підготовки, програми з усіх видів
практик;

дидактичне

забезпечення

самостійної

роботи

студентів,

критерії

оцінювання знань і вмінь.
Навчальний план, розроблений на основі ОПП і ОКХ, складається з трьох
основних циклів навчальних дисциплін нормативної частини (гуманітарної та
Голова експертної комісії:______ .Г ^ г -

І. А. Гетьман

соціально-економічної,

математичної,

природничо-наукової

та

професійної

підготовки), практичного навчання та циклу дисциплін вибіркової частини з
дотриманням
Розподіл

кредитного

навчального

співвідношення

часу

відповідає

навчального

вимогам

ОПП,

часу
є

між

циклами.

обґрунтованим

і

забезпечує оптимальний графік навчального процесу. Дисципліни вивчаються у
логічній послідовності, що сприяє забезпеченню безперервності навчання та
ефективному використанню міжпредметних зв'язків.
Комісією відмічено, що в коледжі здійснюється дієвий

контроль за

плануванням та організацією навчально-виховного процесу.
Експертна комісія перевірила виконання навчального плану і констатує, що
на час перевірки в навчальному закладі перелік дисциплін, обсяг годин за видами
занять відповідають навчальному плану.
Усі дисципліни навчального плану, навчальні практики, та виробнича
практика забезпечені відповідними навчальними програмами, які розглянуті та
схвалені цикловою комісією з розробки програмного забезпечення і затверджені
директором коледжу.
Експертна комісія констатує наявність навчально-методичної документації
згідно з навчальним планом.

Висновок, Навчальний процес підготовки фахівців зі спеціальності
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» організовано відповідно до
чинних державних стандартів і вимог. Навчальний план спеціальності
виконується в повному обсязі і дозволяє забезпечити якісну підготовку
молодших спеціалістів.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Циклова

комісія

із

спеціальності

5.05010301

«Розробка

програмного

забезпечення» є випускаючою.
Голова циклової комісії - Сурова Наталія Миколаївна, яка у 2003р. закінчила
Волинський

державний

університет

імені

Лесі

Українки,

спеціальність

математика, кваліфікація магістр математики, у 2014р. отримала науковий ступінь
Голова експертної комісії:_____ ^

"_____ І. А. Гетьман

кандидата технічних наук, спеціальність 05.11.17 - біологічні та медичні прилади
і системи, тема дисертації «Система прогнозування розвитку перед діабетичного
стану людини». Педагогічний стаж

13 років. З 2013 року займає посаду голови

циклової комісії, спеціаліст вищої категорії.
Циклова

комісія

з

розробки

програмного

забезпечення

нараховує

5

викладачів, які працюють за основним місцем роботи, з них 2 викладачам
присвоєно вищу категорію.
Усі

викладачі,

5.05010301

які

забезпечують

навчальний

процес

із

спеціальності

«Розробка програмного забезпечення», мають відповідну фахову

підготовку стосовно дисциплін, які викладають.
Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні
години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у Волинському
коледжі ПВНЗ «МНТУ» за основним місцем роботи при нормативі 25%
становить:
цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 67,0%;
цикл дисциплін математичної і природничо-наукової підготовки - 61,0%;
цикл професійної підготовки - 43,3%.
Ознайомившись з особовими справами викладачів коледжу, які забезпечують
навчальний

процес

зі спеціальності, що

акредитується,

експертна комісія

засвідчує, що матеріали, які подані в акредитаційній справі, відповідають
дійсності. Якісний склад педагогічного персоналу, їх ділова та професійна
майстерність дозволяють повністю забезпечити підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення».

Висновок. Якісний склад педагогічного персоналу

,

його ділова та

професійна майстерність відповідають державним акредитаційним вимогам
до підготовки фахівців зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного
забезпечення» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Голова експертної комісії:______ ^

_______ І. А. Гетьман

5.

М АТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Волинський коледж ПВНЗ «МНТУ» використовує приміщення ЛБІ ПВНЗ
«МНТУ» згідно рішення Загальних зборів учасників ПВНЗ «МНТУ», протокол
№

2/13

від

15 квітня 2013 року про створення структурного підрозділу

Волинського коледжу ПВНЗ «МНТУ» на базі ПВНЗ «МНТУ», за територіальним
розміщенням ПВНЗ «МНТУ». свідоцтво про право власності на нерухоме майно
(серія СТА № 330512 від 27.05.2015 року).
Волинський коледж ПВНЗ «МНТУ» розташований на площі 3926,0 м"
(договір оренди від 15.05.2013 року до 31.12.2018 року), з них площа власних
приміщень -

1246,0 м2. Будівля знаходиться в центрі міста Луцька по вул.

Сагайдачного,6.
Для

реалізації

ефективного

навчального

процесу

та

підготовки

висококваліфікованих фахівців створена необхідна навчально-матеріальна база,
яка відповідає вимогам навчального плану, програмам і профілю підготовки
студентів. Навчальні кабінети і лабораторії укомплектовані навчальною технікою
та обладнанням.
У Волинському коледжі ПВНЗ «МНТУ» функціонує комп'ютерний клас із 34
сучасними потужними комп’ютерами та програмною інформаційною продукцією,
які

забезпечують

комп’ютерну

грамотність

випускників

коледжу

зі

всіх

спеціальностей. К омп’ютерний клас об’єднаний в локальну інтерактивну мережу
МНТУ та має повний доступ до світової мережі М е т е ^
Для

візуального

супроводження

занять

у

наявності

мультимедійне

обладнання з можливістю його використання майже в кожному кабінеті, що
безперечно надає переваги у проведенні занять з використанням інноваційних
освітніх технологій та покращує якість засвоєння матеріалу.
Лекції проводяться із застосуванням проекторів та мультимедійних систем.
Проводиться цілеспрямована робота з постійного поповнення та оновлення
наявної матеріально-технічної бази.

Голова експертної комісії:______ Лл. С ^

'

І. А. Гетьман

Санітарно-технічний стан навчальних та соціально-побутових приміщень
Волинського

коледжу

ПВНЗ

«МНТУ»

відповідає

нормативним

вимогам.

Задовільний стан пожежної безпеки та навчальних приміщень.
У подальшому доцільно продовжувати роботу з оснащення спеціалізованих
кабінетів новим обладнанням та новітньою комп’ютерною технікою.

Висновок.

Навчальні

приміщення

відповідають

,

санітарним

та

,

будівельним нормам а також нормативним документам що регламентують

,

порядок проведення освітньої діяльності. Експертна комісія підтверджує що

,

всі дані наведені в акредитаційній справі стосовно матеріально-технічного і
методичного забезпечення навчального процесу

, відповідають

дійсності і

забезпечують можливість підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

6. ВІДОМ ОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-М ЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Комісією встановлено, що організація навчально-методичного та навчальновиховного

процесу

в

коледжі

здійснюється

відповідно

до

положень

про

організацію навчального процесу.
Графік

навчального

процесу

за

спеціальністю

розроблено

на

основі

навчального плану. Розклад навчальних занять, екзаменів, заліків, консультацій
розробляється посеместрово відповідно до норм тижневого навантаження та
затверджується директором коледжу. Всі дисципліни, відповідно до навчального
плану, забезпечені навчально-методичними комплексами, що містять навчальні
програми, робочі навчальні програми дисциплін, витяг з навчального плану про
розподіл годин на дисципліну, плани семінарських і практичних занять, завдання
для самостійної роботи студентів, методичні розробки для виконання самостійної
роботи студентів, тематику курсових робіт, методичні вказівки для виконання
курсових робіт і пакети комплексних контрольних робіт (ККР). У НМК входять
завдання для поточного і підсумкового контролю знань студентів, критерії

Голова експертної комісії:

УД

"_____ І. А. Гетьман

оцінювання знань та вмінь студентів, що відображаються в робочих навчальних
програмах дисциплін.
Навчально-методичне
доповнюється

новими

забезпечення
методичними

постійно

удосконалюється

розробками.

Навчальні

та

дисципліни

забезпечені навчальними посібниками та підручниками останніх років видання.
Комісією

перевірено

навчально-методичне

забезпечення

дисциплін

та

встановлено їх наявність у повному обсязі.
Протягом

навчання

студенти

спеціальності

5.05010301

«Розробка

програмного забезпечення» виконують дві курсові роботи з дисциплін циклу
професійної підготовки: « Основи програмування та алгоритмічні мови», «Бази
даних».
Цикловою

комісією з розробки

програмного забезпечення

розроблено

методичні вказівки для виконання курсових робіт. Тематика курсових робіт
щорічно оновлюється і розглядається на засіданні Педагогічної ради.
Навчальним планом підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.05010301

«Розробка програмного забезпечення» передбачені чотири види

практик: навчальна практика з дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних
інформаційних

технологій»,

навчальна

практика

з

дисципліни

«Основи

програмування та алгоритмічні мови», навчальна практика з дисципліни «Методи
та

засоби

захисту

інформації»,

виробнича

практика.

Для

організації

та

проходження студентами практик розроблені програми, що регламентують мету,
порядок організації, проведення та підведення підсумків практичної підготовки
студентів. Для повного і якісного виконання студентами програми практики
цикловою комісією визначені бази практики, з якими укладені угоди, де студенти
проходять практику на робочих місцях, що забезпечені сучасними засобами
обробки

інформації,

законодавчими,

інформаційними,

інструктивно-

нормативними і методичними документами та матеріалами.
Після

виконання

програм

практики

студенти

складають

звіти,

які

захищаються на засіданнях комісій у складі, затвердженому директором коледжу.

Голова експертної комісії:______ ^

_____ І. А. Гетьман

Експертна комісія перевірила матеріали практик і констатує, що терміни їх
проведення, тривалість практик відповідають навчальному плану і якість звітів
студентів вказують на достатню якість і відповідають вимогам.
Практична

підготовка

студентів

спеціальності

5.05010301

«Розробка

програмного забезпечення» має необхідну базу, яка створена на основі договорів
між коледжем і суб’єктами господарювання, юридичними особами.
Якість підготовки фахівців та присвоєння їм кваліфікації техніка-програміста
здійснює державна екзаменаційна комісія.
Державна екзаменаційна комісія створюється у складі голови та членів
комісії і діє протягом календарного року.
Студенти зі спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»,
які закінчують коледж, складають комплексний державний екзамен.
Для проведення державної атестації в коледжі розроблено Положення про
державну

атестацію

та

методичне

забезпечення

комплексного

державного

екзамену за фахом.
Експертна

комісія

встановила,

що

програми

державних

іспитів,

екзаменаційні завдання, критерії оцінювання якості знань студентів затверджені в
установленому порядку і відповідають вимогам ОКХ і ОПП.
З метою контролю якості підготовки фахівців в коледжі існує система
комплексних контрольних робіт з кожної дисципліни, а також питання

для

поточного контролю знань студентів.
Пакети

комплексних

контрольних робіт розроблені таким

чином,

що

повністю охоплюють матеріал дисциплін, що вивчаються. Комплексні контрольні
роботи включають як теоретичні питання, так і практичні ситуації та тестові
завдання.
Для контролю набутих знань та вмінь випускників розроблені комплексні
контрольні кваліфікаційні завдання. Здійснюється директорський контроль якості
навчання.

Голова експертної комісії:______ ^

"__________ І. А. Гетьман

Висновок.

Експертна

комісія

зазначає,

що

навчально-методичне

забезпечення підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення» відповідає Ліцензійним умовам.

7. ІНФОРМ АЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У

навчальному

технічному

закладі

забезпеченню

приділяється

навчального

достатня

процесу.

увага

інформаційно-

К омп’ютерна

техніка

і

комп’ютерні технології використовуються викладачами для проведення занять, а
також при підготовці студентами до занять, написання рефератів, виконання
індивідуальних завдань, завдань із самостійної роботи та оформлення звітів про
проходження практики.
Всі комп’ютери локальної мережі мають вихід до глобальної мережі Іп іетеї.
Забезпечення навчального процесу підручниками, методичною літературою,
інструктивними та нормативними документами здійснює бібліотека. Комісія
перевірила забезпеченість студентів навчальною літературою і встановила, що
студенти коледжу користуються послугами бібліотеки ВК ПВНЗ «МНТУ»,
фаховими періодичними виданнями, яких в бібліотеці є достатня кількість.
Книжковий фонд бібліотеки з читальною залою складає 11189 примірників
навчальної та навчально-методичної літератури, наукової, науково-популярної,
публіцистичної

літератури,

6

найменувань

періодичних

фахових

видань.

Електронна бібліотека ВК ПВНЗ «МНТУ» налічує 747 назв власних підручників
та посібників, а також вільно розповсюджуваних літературних джерел.
Експертна комісія підтверджує, що забезпеченість підручниками на одного
студента з усіх дисциплін відповідає вимогам акредитації, водночас рекомендує
продовжувати

оновлювати

бібліотечний

фонд

навчальною

літературою

та

періодичними фаховими виданнями останніх років.

Висновок.

Комісія вважає

,

що стан інформаційного забезпечення

Волинського коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет
імені академіка Юрія Бугая» відповідає вимогам щодо ліцензування та
потребам якісної підготовки фахівців.
Голова експертної ком ісії:______ -

І. А. Гетьман

8. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
8.1 Показники успішності
Освітня

діяльність

коледжу

з

підготовки

молодших

спеціалістів

за

спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» здійснюється у
повній відповідності з навчальним планом. Результати контролю знань за
наслідками екзаменаційних сесій свідчать, що студентам надається достатній
рівень

теоретичних

навчального

знань

плану.

і

практичних

Показники

навичок

успішності

згідно

студентів

з

дисциплінами

за

результатами

екзаменаційних сесій становили: для циклу гуманітарної і соціально-економічної
підготовки — абсолютна успішність складає 100%, а якість навчання - 68%; для
циклу природничо-наукової підготовки: абсолютна успішність складає - 100%, а
якість навчання — 67%; для циклу професійної та практичної підготовки:
абсолютна успішність складає - 100%, а якість навчання - 77%.
Для підсумкового контролю знань студентів викладачі мають всі необхідні
матеріали: контрольні питання, екзаменаційні білети, критерії оцінювання знань.
Експерти

ознайомилися

з

матеріалами

щодо

результатів

виконання

студентами комплексних контрольних робіт під час самоаналізу. Структура і
зміст ККР відповідають встановленим вимогам, відображають актуальність
завдань до виробничої сфери, що дало можливість наблизити студентів до умов
виробничої діяльності.
Під час проведення експертизи студенти 2-3 курсів виконували контрольні
роботи

з

навчальних

дисциплін

циклів

природничо-наукової

підготовки,

професійно - практичної підготовки: «Лінійна алгебра», «М атематичний аналіз»,
«Архітектура

комп’ютера»,

«Алгоритми

та

структури

даних»

затвердженого графіку.
-

з циклу природничо-наукової підготовки:
абсолютна успішність - 96%;
якість навчання - 65%;
середній бал - 4.0.
Голова експертної комісії:______^

_________ І. А. Гетьман

згідно

-

з циклу професійно-практичної підготовки:
абсолютна успішність - 100%;
якість навчання - 71%;
середній бал - 4,0.

Результати
5.05010301

виконання

«Розробка

контрольних

програмного

робіт

студентами

забезпечення»

наведено

спеціальності
в

додатку

1

експертних висновків.
Аналіз результатів контрольних робіт свідчить, що студенти загалом засвоїли
програмний матеріал, виявили достатній рівень теоретичних знань і практичних
навичок

в

обсязі,

передбаченому

навчальними

програмами.

Проте,

слід

відзначити, що окремі студенти здійснили недостатній аналіз теоретичних питань
і надали неповні відповіді на окремі питання.
Експертна

комісія вважає,

що показники успішності за результатами

виконання контрольних робіт з циклів фундаментальних та фахових дисциплін
відповідають вимогам щодо акредитації підготовки молодших спеціалістів.

8.2 Якість виконання курсових робіт
Комісія проаналізувала якість написання курсових робіт з дисципліни
«Основи програмування та алгоритмічні мови», «Бази даних», які виконувалися
студентами у четвертому та шостому семестрі.
Тематика курсових робіт охоплює найбільш важливі і актуальні питання та
відповідає змісту навчальних дисциплін, вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст».
При перевірці експертною комісією було зроблено оцінку 20% курсових
робіт виконаних студентами спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного
забезпечення».
Аналіз виконаних курсових робіт свідчить про те, що студенти володіють
спеціальною

термінологією,

мають

навички

аналізу

стану

розвитку

реабілітаційних та відновлювальних технологій. В окремих курсових роботах

Голова експертної ком ісії:______ ^

_____ І. А. Гетьман

спостерігаються

відсутність

висновків

до

окремих

таблиць,

наявність

стилістичних помилок.
Розбіжність в оцінюванні курсових проектів викладачами циклової комісії з
розробки програмного забезпечення та експертами відсутня, що свідчить про
достатню об’єктивність оцінювання.
Комісія відзначає, що якість курсових робіт в цілому відповідає вимогам
щодо їх виконання.

8.3 Якість звітів про практику
Комісією встановлено, що практика студентів спеціальності 5.05010301
«Розробка

програмного

забезпечення»

проводиться

відповідно

до діючого

навчального плану, Положення про проведення практики студентів і включає такі
види: навчальна практика з дисципліни «Методи та засоби ком п’ютерних
інформаційних

технологій»,

навчальна

практика

з

дисципліни

«Основи

програмування та алгоритмічні мови», навчальна практика з дисципліни «Методи
та засоби захисту інформації»,виробнича практика.
Практики, передбачені навчальним планом, проводяться на підприємствах, з
якими підписані угоди про співпрацю та договорами про проведення практики.
При перевірці експертною комісією були перевірені звіти та щоденники з
практики.

Аналіз

результатів

показав,

що

практична

підготовка

студентів

знаходиться на належному рівні. Одночасно комісія відзначила окремі недоліки в
оформленні звітів, недостатню чіткість формулювання висновків і рекомендацій
студентами.

Висновок.

Якість

підготовки

студентів

спеціальності

5.05010301

«Розробка програмного забезпечення» у Волинському коледжі ПВНЗ «МНТУ»
відповідає акредитаційним вимогам у частині успішності та якості знань
виконання курсових робіт та проходження практик.

Голова експертної комісії:______Л а -

______І. А. Гетьман

,

9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖ ЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮ Ю ЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ
Під час проведення акредитаційної експертизи спеціальності 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення» експертна комісія перевірила та виявила
наявність

попередньо

відсутніх

перевірки

додержання

вимог

в матеріалах
законодавства

акредитаційної справи
у

сфері

цивільного

актів

захисту,

техногенної та пожежної безпеки.
10. ОПИС ВНУТРІШ НЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ
У ході експертної перевірки встановлено, що основою управління якістю
освіти у Волинському коледжі ПВНЗ «МНТУ» є моніторинг якості освіти,
спрямований на отримання оперативної та достовірної інформації про якість та
умови

забезпечення

освітніх

результатів,

який

передбачає

проведення

багаторівневої системи діагностичних заходів і здійснюється на різних рівнях:
викладач - циклова комісія - адміністрація коледжу - Міністерство освіти і науки
України.
М оніторинг

успішності

студентів

здійснюється

у

формі

поточного,

студентів

передбачає

підсумкового контролю та державної атестації студента.
У

коледжі

система

забезпечення

якості

знань

здійснення таких процедур і заходів:
- удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і
періодичний перегляд освітніх програм;
- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
- посилення кадрового потенціалу коледжу працівників;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних
кадрів, вивчення передового педагогічного досвіду, стажування та підвищення
кваліфікації (один раз у 5 років);
- забезпечення
процесу

в

наявності
коледжі

необхідних

(кадрового,

ресурсів

для

організації освітнього

матеріально-технічного

та

методичного забезпечення);
Голова експертної комісії:

І. А. Гетьман

навчально-

- застосування інноваційних технологій навчання;
- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління
освітнім процесом в коледжі;
- забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
- здійснення моніторингу очікуваних результатів навчання - комлетентностеи,
якими повинен оволодіти випускник коледжу та систематичне оприлюднення
їх на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший
спосіб;
- участь коледжу та університету в національних та міжнародних рейтингових
дослідженнях вищих навчальних закладів;
- інших процедур і контрольних заходів.
Волинський
регулярно

коледж

впливати

ПВНЗ

на систему

«МИТУ»
якості

створив

умови,

вищої освіти

які

через

дозволяють
взаємовигідні

двосторонні стосунки між студентством та коледжем, ЩО відповідає вимогам
вищої школи та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що внутрішня система контролю
якості знань студентів в коледжі забезпечує достатній рівень.
11.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Розглянувши матеріали акредитаційної справи із спеціальності 5.05010301
«Розробка програмного забезпечення» у Волинському

коледжі Приватного

вищого навчального закладу «М іжнародний науково-технічний університет імені
академіка Юрія Бугая» та перевіривши на місці діяльність коледжу, експертною
комісією М іністерства освіти і науки України встановлено, що програма освітньої
діяльності та умови її здійснення (кадрове, навчально-методичне, інформаційне та
матеріально-технічне
кваліфікаційним

забезпечення) щодо

рівнем

«молодший

підготовки

спеціаліст»

в

фахівців

за освітньо-

цілому

відповідають

встановленим нормам і забезпечують державну гарантію якості освіти.
Н а підставі акредитаційної експертизи спеціальності 5.05010301 «Розробка
програмного

забезпечення»

у

Волинському

Голова експертної комісії:

коледжі

Приватного

І. А. Гетьман

вищого

навчального

закладу

«Міжнародний

науково-технічний

університет

імені

академіка Ю рія Бугая» експертна комісія дійш ла висновків:
подана на акредитаційну експертизу документація є достовірною, повною
за обсягом та відповідає вимогам діючого законодавства у сфері вищої освіти;
-

результати

аналізу

наданих

матеріалів

організаційних

та

профорієнтаційних заходів вказують на ефективність формування якісного
складу студентів, відповідність їх підготовки потребам регіону у фахівцях
даного профілю;
зміст підготовки зі спеціальності 5.05010301
забезпечення»

за

освітньо-кваліфікаційним

рівнем

«Розробка програмного
«молодший

спеціаліст»

спеціальності

5.05010301

відповідає державним стандартам вищої освіти;
кадрове
«Розробка

забезпечення

програмного

освітньої

діяльності

забезпечення»

відповідає Ліцензійним

умовам

та

акредитаційним вимогам;
матеріально-технічне

забезпечення

навчального

процесу

підготовки

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності
5.05010301

«Розробка

програмного

забезпечення»

відповідає

Ліцензійним

умовам та акредитаційним вимогам;
організація навчального процесу, навчально-методичне та інформаційне
забезпечення спеціальності відповідають Ліцензійним умовам та акредитаційним
вимогам.
Експертна комісія вважає за доцільне надати керівництву Волинського
коледжу Приватного

вищого навчального закладу «М іжнародний

науково-

технічний університет імені академіка Юрія Бугая» та випусковій цикловій
комісії з розробки програмного забезпечення рекомендації, що не впливають на
загальний

позитивний

удосконаленню

висновок

освітньо-виховної

експертної
діяльності

комісії,
коледжу,

але

сприятимуть

поліпшенню

якості

підготовки фахівців, а саме:
-

активно впроваджувати в навчальний процес спеціалізовані інтерактивні

засоби навчання;
Голова експертної комісії:_____ ^

_____ І- А. Гетьман

продовжити роботу із оновлення та поповнення сучасним обладнанням
кабінетів та спеціалізованих лабораторій;
продовжити поповнення бібліотечного фонду сучасними підручниками і
навчальними посібниками з дисциплін варіативної частини навчального плану.
У

Порівняльній

таблиці

відповідності

зазначені

фактичні

показники

забезпечення освітньої діяльності та якості знань (Додаток 2).

На підставі вищевказаного експертна комісія Міністерства освіти і
науки України зробила висновок про можливість акредитації спеціальності
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» освітньо-кваліфікаційного

»

рівня «молодший спеціаліст з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми
навчання.

Голова експертної комісії:
доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій
Донбаської державної машинобудівної академії,
м. Краматорськ, кандидат технічних наук

"

І.А.Гетьман

Член експертної комісії:
Завідувач відділення комп’ютерних технологій
Полтавського політехнічного коледжу
Національного університету
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Ректор ПВНЗ «М іж народний:
університет імені академіка Юрія
доктор економічних наук, доцент

ріжнАРМД
і а у к о в о -т е х ж
УНІВЕЯНЇ

В.Ю . Худолей

ІМЕНІ
Ш ю р ія БУМ

&ІДЄИТИФ9Ч1
Директор Волинського коледжу
ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний
університет імені академіка Юрія Бугая»,
кандидат педагогічних наук, доцент

91/еЫ
Н.Є.Гнатюк

18 червня 2016 року.

Голова експертної комісії:

І. А. Гегьман

Додаток 1
Зведена відомість результатів виконання контрольних робіт студентами
спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
Волинського коледжу ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
ґ ~ \ __________________________• ________ __________________ __ _

№

п/
п

Назви дисциплін,
за якими
проводився
контроль

&

Виконували
ККР, група

«
в

_________ ' у .

иа
%

У®
а

%

о
%

%

Цикл дисциплін природничо-наукової підготовки
22
32.00
100
32.00
32.00

22

22

100

44
Загальна по циклу
Відхилення від результатів самоаналізу

44

100

Л інійна алгебра

РПЗ-21
РПЗ-21

12

10

23.00
27.50

17

45.00
38.50

14

При перевірці
експертної
комісії

І©

22

М атем атичний аналіз

•х

Одержали оцінки при акредитаційній
експертизі
иГ
“4Г
“З”

32.00
32.00

%

І

N°
о4

При самоаналізі

ю

1
5
£ 6и
< -£і_

4.00

96.00

2.00

100
100

І

о
64.00
68.00
65.00

я

о

?2

3.9
4.2
4.0
-

§ с1

£#

Ж
Ж.

і

100
100

64.00

100

65.00

4.2
4.2
4.2

79.00

4.5

74.00
77.00

4.3
4.3

>> Р4

68.00

0.2

Цикл дисциплін професійно - практичної підготовки
А рхітектура
компю тера

РПЗ-ЗІ

19

19

100

А лгоритм и та
структури даних

РПЗ-ЗІ

19

19

100

38

38

100

Загальна по циклу

8

14

42.00

31.00

27.00

32.00

36.00

32.00

13

37.00

34.00

Розбіжність

Експерти:

І.А. Гетьман
О.В. Бабич

Директор Волинського коледжу ПВНЗ «МНТУ»
Ректор ПВНЗ «МНТУ»

В.Ю.

/ н а у к о в о -т е х н іч н и й :
УНІВЕРСИТЕТ І

ш

ЩШІРАШЕМІКАІ
Ж

Ю РІЯ б у г а я /

й

*%Ідеитмф«аційн**.|
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11

29.00

100

73.00

4.1

100

100

68.00

100

71.00

4.0
4.0

100
100

6.0

-0.3

Додаток 2
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
виконання ліцензійних умов та акредитаційних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти з підготовки молодших спеціалістів
галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
спеціальності 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»
Назва показника (нормативу)

Норматив

Фактично

Відхилення

І
Концепція діяльності за заявленим напрямом
(спеціальністю), погоджена Радою міністрів АРК,
обласною. Київською державною адміністрацією

2
+

3
+

4
Немає
відхилення

Немає
50/50/Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
відхилення
навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальпості
Не передбачено
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченим званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин соціальногуманітарного циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
Не передбачено
—
—
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
І Іе передбачено
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин) (за
винятком військових навчальних дисциплін)
Не передбачено
—
—
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
Не передбачено
з них: докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук, професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи
в даному навчальному закладі не менше 10 років, а
також є авторами (співавторами) підручників або
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора або професора)
Не передбачено
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності (%
кількості годин)
Не передбачено
—
—
у тому числі які працюють у даному навчальному
закладі за основним місцем роботи
Не передбачено
з них: докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук, професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які
мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи
в даному навчальному закладі не менше 10 років, а
також є авторами (співавторами) підручників або
навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і

Голова експертної комісії:______ И. >С-^ -_____ І. А. Гетьман

науки, молоді та спорту України або монографій, до
одного доктора або професора)
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії,
які викладають лекційні години дисциплін
навчального плану спеціальності та працюють у
даному навчальному закладі за основним місцем
роботи (% від кількості годин для кожного циклу
дисциплін навчального плану):
2.4.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної
67
25
підготовки
2.4.2. Цикл математичної та природничо-наукової
25
61
підготовки
2.4.3. Цикл професійної та практичної підготовки
25
43,3
+
+
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
+
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науковопедагогічної спеціальності:
+
кандидат наук, доцент
3. М атеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
100
100
обладнанням, устаткуванням, необхідним для
виконання навчальних програм (у % від потреби)
3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
потреби)
8
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100
3
студентів (для спеціальностей, які належать до
галузей знань 0501 «Інформатика та обчислювальна
техніка»
+
+
3.4. Наявність пунктів харчування
+
+
3.5. Наявність спортивного залу
+
+
3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчику
+
+
3.7. Наявність медичного пункту
4. Навчально-методичне забезпечення
+
+
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної
компоненти)
+
+
4.2. Наявність освітньо-професійної програми
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
+
+
4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення
100
100
для кожної навчальної дисципліни навчального плану
(% від потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм
дисциплін
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять,
100
100
завдань для лабораторних робіт (% від потреби)
4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних,
100
100
курсових робіт (проектів)
4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для
100
100
перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної,
фундаментальної та фахової підготовки (% від
потреби)
4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%
100
100
від потреби)
+
+
4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання

+42
+36
+18,3
Відповідає
Відповідає

Відповідає
Немає
відхилення
+5

Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає
Відповідає

Відповідає
Відповідає
Немає
відхилення

Немає
відхилення
Немає
відхилення
Немає
відхилення

Немає
відхилення
Відповідає
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дипломних робіт (проекторів), державних екзаменів
100
100
4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних
технологій), (% від потреби)
+
+
4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
студентів
5. Інформаційне забезпечення
100
100
5.1. Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, що містяться у власній
бібліотеці (% від потреби)
4,3
3
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загального контингенту студентів
(% від потреби)
5
3
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до
Інтернет як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій
+
+
- наявність каналів доступу
+
+
6. Якісні характеристики підготовки фахівців різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості
вищої освіти
100
100
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми
контролю, %
100
100
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного
складу за останні 5 років, %
100
100
6.1.3. Чисельність науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що обслуговують
спеціальність і працюють у навчальному закладі за
основним місцем роботи, які займаються
вдосконаленням навчально-методичного
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою
підручників та навчальних посібників, %
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менше %
6.2.1. Рівень знань студентів з іуманітарної та
100
90
соціально-економічної підготовки:
- успішно виконані контрольні -завдання, %
67
50
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), %
6.2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової
100
90
(фундаментальної“) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
67
50
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), %
6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової")
100
90
підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
71
50
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), %

Немає
відхилення
Відповідає

Немає
відхилення
+1,3

+2

Відповідає
Відповідає

Немає
відхилення
Немає
відхилення
Немає
відхилення

+10
+17

+ 10
+17

+10
+21

6.3. Організація наукової роботи
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6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів

Не вимагається

6.3.2 Участь студентів у науковій діяльності (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях; участь у
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах, тощо)

Голова експертної комісії:
доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій
Донбаської державної машинобудівної академії,
м. Краматорськ, кандидат технічних наук
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університет імені академіка Юрія Бугая»,
кандидат педагогічних наук, доцент
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З експертними висновками ознайомлені:
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доктор економічних наук, доцент
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