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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 

первинної акредитаційної експертизи, щодо підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 
Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 
в Охтирському коледжі Сумського національного аграрного 
університету 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 488-л від 07.05.2019 р. 
«Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно до підпункту 20 
пункту 2 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 
Економіка зі спеціальності 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» в Охтирському коледжі Сумського 
національного аграрного університету в період з 15 травня по 17 травня 2019 
року включно працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки 
України у складі: 

МАКАРЕНКО Петро Миколайович - завідувач, професор кафедри 
економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії , доктор 
економічних наук, професор, голова комісії; 

ВОЛИНЕЦЬ Оксана Володимирівна - заступник директора з навчальної 
роботи Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
спеціаліст вищої категорії. 

У період з 15 по 17 травня 2019 року безпосередньо на місці 
розглянула подані матеріали на експертизу для первинної акредитації та 
провела перевірку на місці діяльність Охтирського коледжу Сумського 
національного аграрного університету на відповідність державним 
акредитаційним вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо-
професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. 

Експертиза проведена за такими напрямками: 
1. Підтвердження достовірності інформації, поданої до Міністерства освіти 
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і науки України Охтирським коледжем Сумського національного 
аграрного університету у зв'язку з проведенням акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми Економіка зі спеціальності 
051 Економіка. 

2. Підтвердження відповідності встановленим законодавством вимогам 
щодо кадрового складу, відповідності освіти викладачів, забезпечення 
нормативних вимог до чисельності, рівня науково-методичної діяльності 
циклової методичної комісії. 

3. Підтвердження повноти навчального та методичного забезпечення 
спеціальності, наявності навчальної документації і рівня забезпеченості 
літературними джерелами, використання комп'ютерних технологій. 

4. Підтвердження відповідності нормативам Міністерства освіти і науки 
України стану матеріально-технічного забезпечення освітньої програми, 
що акредитується. 

5. Визначення рівня якості підготовки молодших спеціалістів за 
освітньою програмою, що акредитується, за результатами 
екзаменаційних 
сес|ій, написання комплексних контрольних робіт, звітів 
з практики. 

Згідно з визначеними ліцензійними умовами надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.12.2015 р. № 1187 та вимогами до акредитації підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, 
комісією проаналізовано якість знань студентів під час виконання 
комплексних контрольних робіт, ретельно вивчено стан навчально-
методичного, інформаційного, кадрового, матеріально-технічного 
забезпечення навчального закладу на відповідність умовам акредитації 
освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою молодших спеціалістів 
спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
в Охтирському коледжі Сумського національного аграрного університету. 

На підставі вивчення кадрового, навчально-методичного, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення та визначення якісного рівня 
підготовки фахівців зі спеціальності 051 Економіка за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст експертна комісія встановила 
наступне. 

1. Загальна характеристика навчального закладу та освітньо-
професійної програми 

Охтирський коледж Сумського національного аграрного університету був 
створений в 1898 році як Охтирське Олександрівське ремісниче училище. 
За 12Cj> років свого існування навчальний заклад не припиняв своєї роботи. У 
відповідності з наказом Міністерства аграрної політики України №180 від 19 
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червня 2003 року був створений Охтирський технікум Сумського 
національного аграрного університету на базі Охтирського державного 
аграрного технікуму, як регіональний структурний підрозділ, що ввійшов 
до складу Сумського національного аграрного університету. Наказом 
Міністерства аграрної політики України №367 від 18 жовтня 2004 року 
Охтирський технікум Сумського національного аграрного університету 
перейменовано у Охтирський коледж Сумського національного аграрного 
університету. Він є вищим навчальним закладом державної форми власності 
І рівня акредитації. 

Основними установчими документами, які забезпечують умови 
діяльності Охтирського коледжу Сумського національного аграрного 
університету, є: 

1. Положення про Охтирський коледж Сумського національного 
аграрного університету, яке погоджене загальними зборами трудового 
колективу Охтирського коледжу СНАУ (протокол №7від 25 червня 
2015р0ку) та затверджене наказом ректора Сумського національного 
аграрного університету № 320-К від 10 жовтня 2016 року. 

2. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій України (ідентифікаційний код 26378210); 

3. Положення про організацію освітнього процесу в Охтирському 
коледжі Сумського національного аграрного (ухвалене Педагогічною радою 
Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету 
25.06.^015 р.); 

4. Ліцензія Міністерства освіти і науки України ВО № 00151-015101 
наказ МОН від 17.03.2017 року № 51-л на надання освітніх послуг (вища 
освіта); 

5. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
цприємців. 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності 138150057 від 18.09.2018р. 
Документи є в наявності, у належному стані. 

Директором Охтирського коледжу Сумського національного аграрного 
університету з 22 грудня 2014 року є Домашенко Володимир Вікторович. На 
посаду директора призначений наказом ректора Сумського національного 
аграрного університету №2351-ВК від 22.12.2014р. В 2003 році він 
закінчив Сумський національний аграрний університет і отримав повну 
вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та 
здобув кваліфікацію інженера-механіка. В 2010 році закінчив Національний 
університет біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 
«Професійне навчання» (Механізація сільського господарства) та присвоєно 
кваліфікацію інженера-педагога. 

осіб-пі 
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Коледж проводить освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти 
на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з наступних 
спеціальностей : 

- 051 Економіка 
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
- 198 Будівництво та цивільна інженерія 
- 208 Агроінженерія 

Загалом у коледжі навчається 449 студентів (на 01.10.2018р.) за денною 
та заочною формами навчання. Загальні показники розвитку Охтирського 
коледжу Сумського національного аграрного університету подані в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Загальні показники розвитку 

Охтирського коледжу Сумського національного аграрного 
університету 

№ 
з/п Показники діяльності 

Кількісні параметри 

№ 
з/п Показники діяльності 

Денна 
(очна) 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

1. І 
( 

[іцензований обсяг вищого навчального закладу 
:>сіб) 

160 130 

У т.ч за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
молодший спеціаліст (осіб) 160 130 

- бакалавр (осіб) 
- спеціаліст (осіб) 

магістр (осіб) 
2. кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 449 2. 

У т.ч. за формами навчання: 
2. 

- денна (очна) (осіб) 351 -

2. 

- вечірня - -

2. 

- заочна, дистанційна (осіб) - 98 
3. * 'ількість навчальних груп (одиниць) 15 6 
4. кількість напрямів підготовки та спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка фахівців 
(рдиниць) 

4 2 
4. 

і т.ч за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

4. 

-
молодший спеціаліст (осіб) 4 2 

4. 

бакалавр (осіб) 

4. 

і спеціаліст (осіб) 

4. 

4 магістр (осіб) 
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5. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка, разом: 4 2 

5. 

молодший спеціаліст 4 2 
6. Кількість кафедр (циклових комісій) 8 8 
7. 3, агальні навчальні площі будівель (кв. м) 6851,6 6851,6 7. 

3 них: 
7. 

- власні(кв. м) 6851,6 6851,6 

7. 

- орендовані (кв. м) 
8. Навчальні площі, які здаються вищим навчальним 

закладом в оренду (кв. м) 
6 6 

Основними структурними підрозділами коледжу є відділення, циклові 
методичні комісії, інші функціональні підрозділи, що забезпечують 
функціонування навчального закладу. 

Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка згідно з наказом 
Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 на основі базової 
загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти за денною 
формою навчання. Ліцензійний обсяг - ЗО осіб. 

Організаційну діяльність відділення спеціальностей «Економіка», 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Будівництво та цивільна 
інженерія» очолює завідувач Кошель Наталія Юріївна, яка співпрацює з 
іншими структурними підрозділами, що забезпечують навчально-виховний 
процес., 

За підготовку фахівців даної спеціальності відповідає циклова 
методична комісія спеціальних дисциплін спеціальностей Економіка, 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Очолює циклову 
методичну комісію спеціаліст вищої категорії з великим досвідом роботи 
Прогонна Любов Степанівна. 

Освітній процес у коледжі за спеціальністю 051 Економіка забезпечують 
20 викладачів, з них 17 мають вищу кваліфікаційну категорію, звання 
«викладач-методист» - 2 викладача, кваліфікацію спеціаліст першої 
категорії - 2 викладача, кваліфікаційну категорію спеціаліст - 1 викладач. 

Усі викладачі, які забезпечують підготовку студентів за освітньо-
професійною програмою Економіка зі спеціальності Економіка, згідно із 
затвердженими перспективними та річними планами проходять стажування 
або підвищення кваліфікації у провідних навчальних закладах. 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу із спеціальності 
051 Економіка знаходиться лише на балансі коледжу. 

Наявна навчально-матеріальна база відповідає основним критеріям 
акредитації, зокрема, коледж має: 

- відповідні приміщення для проведення занять, які складають в 
середньому 19 м. кв. на одного студента; 
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- якісно укомплектовано і оформлено навчальні кабінети та лабораторії, в 
яких проводиться підготовка економістів, що відповідає вимогам 
навчального плану; 

-власну базу для практичного навчання фахівців за робітничою 
професією Оператор комп'ютерного набору: лабораторії інформатики і 
комп'ютерної техніки та інформаційних систем і технологій на підприємстві 
загальною кількістю - 24 робочих місця; 

- необхідну спортивну базу та базу для роботи гуртків технічної 
творчості й художньої самодіяльності; 

-100 % забезпечення студентів, які мають потребу в гуртожитку ; 
- бібл іотеку, фельдшерський пункт, актовий зал, музей, їдальню, буфет. 
Управлінська структура та наявна матеріально-технічна база 

відповідає акредитаційним вимогам для повного циклу теоретичного і 
практичного навчання за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051 Економіка. 

В исновок 

Експертна комісія ознайомилась з оригіналами засновницьких 
документів Охтирського коледжу Сумського національного аграрного 
університету 
відповідають 
спеціалістів 

та констатує, що надані на розгляд документи 
акредитаційним вимогам щодо підготовки молодших 
за освітньо-професійною програмою Економіка зі 

спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки. Правова документація є достовірною, повною за обсягом, 
відповідає вимогам вищої освіти та терміну їх дії. Проведений аналіз 
свідчить, що в цілому діяльність Охтирського коледжу Сумського 
національного аграрного університету проводиться відповідно до вимог 
чинних нормативних актів і може забезпечити необхідний рівень 
підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 
Економіка зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та 
поведіїнкові науки. 

2. Формування контингенту студентів 
Прийом до коледжу здійснюється згідно з Умовами прийому до вищих 

навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і 
науки України, та Правилами прийому, що затверджені ректором Сумського 
національного аграрного університету. 

Викладачі циклової методичної комісії систематично здійснюють 
профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 
ПТУ міста та області, організовують та проводять зустрічі з працівниками 
регіональних відділів освіти, учнями випускних класів та їх батьками, дають 
розширені характеристики всіх дисциплін, що викладаються за освітньою 
програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка. 

Голова експертної комісії \ \Г/ У /7 ГРДҐЬ^, П.МАКАРЕНКО 
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Експертна комісія ознайомилась з планом проведення днів відкритих 
дверей, рекламною продукцією, розробленою коледжем, переглянула сайт 
навчального закладу, сторінки коледжу у соціальних мережах. 

Аналіз показників формування контингенту студентів спеціальності 
свідчить про щорічне виконання плану державного замовлення на 
підготовку фахівців з вищою освітою на 100%. Показники виконання плану 
ліцензованого обсягу прийому студентів денної форми навчання за останні 
роки свідчать про деяке збільшення кількості студентів. Неповне виконання 
ліцензованого обсягу за даною спеціальністю пояснюється значним 
зменшенням кількості абітурієнтів-випускників шкіл. Однак тенденція щодо 
економічного росту в Україні сприятиме підвищенню зацікавленості та 
затребуваності даної спеціальності як серед абітурієнтів, так і роботодавців. 
Популярності спеціальності також сприятиме висвітлення діяльності 
коледжу засобами масової інформації та офіційним сайтом навчального 
закладу. 

Експертна комісія перевірила щомісячний контингент студентів 
навчального закладу, відповідність зазначених даних ліцензованому обсягу, 
звітності за формою 2-3 НК та аналізу діяльності навчального закладу. 
Експертна комісія зазначила, що перевищень ліцензованого обсягу під час 
прийому на освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за 
освітньою програмою, що акредитується, немає. 

Таблиця 2 
Показники формування контингенту студентів 

по денній формі навчання за освітньо-професійною програмою 
«Економіка» спеціальності 051 «Економіка» в Охтирському 
коледжі Сумського національного аграрного університету 

№ 
з.п. Назва показника 

Роки № 
з.п. Назва показника 2016-

2017 
2017-
2018 

2018-
2019 

1 Лі цензований обсяг підготовки 30 ЗО 30 

2 
П, жйнято на навчання, всього осіб 

денна форма 
в т.ч. за держзамовленням 

7 
5 

8 
5 

9 
6 

3 Подано заяв на одне місце 0,73 1,5 1,2 

4 К 
Де 

шкурс абітурієнтів на місця 
ржавного замовлення 2,2 4,6 3 

5 Всього студентів на спеціальності 7 18 29 

6 Кі лькість студентів, яких відраховано 
:ього) 2 2 
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Аналіз документації зі вступу абітурієнтів до коледжу показав, що вона 
за формою і змістом відповідає встановленим нормативним документам 
Міністерства освіти і науки України. Скарг до приймальної комісії 
навчального закладу, до апеляційної комісії і до органів управління освітою 
не надходило. 

Експертна комісія констатує, що формування контингенту студентів 
за формою і змістом відповідає вимогам. 

Висновок 

Експертна комісія встановила, що організаційні, 
профорієнтаційні та агітаційні заходи, що проводить Охтирський 
коледж: Сумського національного аграрного університету та циклова 
методична комісія спеціальних дисциплін спеціальностей Економіка, 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність забезпечують 
формування контингенту студентів за освітньо-професійною 
програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка у межах 
ліцензованого обсягу. 

3. Зміст підготовки фахівців 

Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 051 Економіка 
здійснюється згідно з освітньо-професійною програмою Економіка, яку 
розроблено проектною групою Охтирського коледжу Сумського 
національного аграрного університету та затверджено вченою радою 
Сумського національного аграрного університету (протокол № 1 від 
29.08.2016р.) та введено в дію наказом директора коледжу №41-А. 

Навчальний план затверджено директором коледжу Домашенко В.В., 
погоджено з деканом факультету економіки і менеджменту Сумського НАУ 
Строченко Н.І. Навчальний план за освітньо-професійною програмою 
Економіка розраховано на 120 кредитів та 3 0-го динне тижневе 
навантаження. Він включає: обов'язкові дисципліни, що включають цикл 
дисциплін загальної підготовки та цикл професійної підготовки - 90 
кредитів і вибіркові дисципліни, що включають цикл дисциплін загальної 
підготовки та цикл професійної підготовки -30 кредитів. Навчальні 
дисципліни сформовано з урахуванням потреб фахової підготовки студентів 
та забезпечення потреб регіону у молодших спеціалістах, враховуючи 
особливості напряму підготовки. 

Навчальним планом передбачено проведення лекційних занять, 
практичних, лабораторних робіт, виконання курсової роботи з дисципліни 
«Планування та організація діяльності підприємств», складання заліків і 
іспитів. 

Голова експертної комісії \ \Г/ У /7 ГРДҐЬ^, П.МАКАРЕНКО 
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Практичне навчання складається з навчальних практик: Інформатика і 
комп'ютерна техніка, Бухгалтерський облік, Планування та організація 
діяльності підприємства, Економічний аналіз, Економіка і нормування 
праці та виробничої (переддипломної) практики. Обсяг годин вказаний 
в навчальних планах виконаний повністю. 

Заплановані практичні заняття, лабораторні роботи, обов'язкові 
контрольні роботи виконані в повному обсязі. 

Навчальний план виконується як за обсягом годин, так і за змістом. 
Для забезпечення якісної підготовки з дисциплін навчального плану 

коледж має два комп'ютерні класи із програмним забезпеченням. 
Обсяг навчальних годин для самостійної підготовки студентів від 1/3 

до 2/3 загального обсягу навчального часу. Самостійна робота студентів 
повністю забезпечена необхідною літературою, методичними посібниками 
та допоміжними довідково-інформаційними матеріалами та зразками в 
також електронними посібниками, організоване дистанційне навчання. 

Підсумковою формою контролю є атестація випускників - молодших 
спеціалістів зі спеціальності 051 Економіка у формі комплексного екзамену 
з дисциплін: «Планування та організація діяльності підприємства», 
«Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Економіка і нормування 
праці», «Управління витратами». 

Висновок 

Експертна комісія констатує, що навчальний план за освітньо-
професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в Охтирському 
коледжі Сумського національного аграрного університету складено за 
структурою та змістом відповідно до вимог підготовки фахівців 
зазначеної спеціальності та виконується повністю. Зміст підготовки 
фахівців спеціальності 051 Економіка в Охтирському коледжі 
Сумського національного аграрного університету відповідає чинним 
законодавчо-нормативним документам України. 

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу 

Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в 
коледжі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту». Положення про Охтирський коледж Сумського НАУ, 
Положення про організацію освітнього процесу в Охтирському коледжі 
Сумського національного аграрного університету та інших положень 
регламентується нормативними та директивними документами Міністерства 
освіти і науки України, інструкціями і наказами ректора Сумського 
національного аграрного університету, наказами і розпорядженнями 
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директора, рішеннями педагогічної ради Охтирського коледжу Сумського 

Усі нормативні документи, що регламентують освітній процес, у коледжі 
є в наявності і доводяться до відома педагогічного колективу на засіданнях 
педагогічної, методичної та адміністративної рад, циклових методичних 
комісій. 

Освіжній процес здійснюється відповідно до Положення про організацію 
освітнього процесу в Охтирському коледжі Сумського національного 
аграрного університету та графіка навчального процесу, в якому відображені 
всі види теоретичних і практичних занять, екзаменаційні сесії, державні 
атестації, канікули. 

Здійснено перевірку фактичного виконання навчального плану. З усіх 
дисциплін лекційні, практичні, лабораторні заняття виконані в повному 
обсязі, проведені всі заліки та екзамени, відпрацьовані всі види практик. Це 
підтверджено записами у навчальних журналах, залікових та екзаменаційних 
відомостях, наявними курсовими роботами та звітами студентів з практики. 

Робочі навчальні програми складені належним чином і спрямовані на 
забезпечення ґрунтовної гуманітарної та соціально-економічної, 
математичної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки 
молодших спеціалістів. 

Експертна комісія перевірила навчально-методичний комплекс освітньо-
професійної програми Економіка зі спеціальності 051 Економіка, що 
включає: 
- освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста; 
- навчальний план, робочий навчальний план; 
- навчальні програми і робочі навчальні програми з усіх 
дисциплін, зазначених у навчальному плані; 
- методичне забезпечення підсумкової атестації - комплексного екзамену з 
фахових дисциплін; 
- дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів; 
- критерії оцінювання знань і вмінь студентів; 
- тематику курсових робіт. 

Експертна комісія зазначає, що всі складові навчально-методичного 
комплексу освітньої програми є в наявності. 

У коледжі впроваджуються такі організаційні форми навчання як 
лекції, семінарські та практичні заняття, міні-тренінги, ділові та рольові 
ігри, інтегровані заняття, навчальні екскурсії, заняття-дискусії, заняття-
конференції, а також комп'ютерна діагностика поточних та підсумкових 
знань. 

Відповідно до навчального плану студенти виконують курсову роботу 
з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємств» на III курсі. 
Тематика курсових робіт щороку оновлюється з урахуванням розвитку 

НАУ. 
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ринкової економіки та актуальних практичних питань діяльності різних 
організаційних форм сільськогосподарських підприємств. 

Експертній комісії надано накази про затвердження тематики 
курсових робіт за останні три роки, за якими простежується своєчасність 
закріплення тем за кожним студентом. Виконання курсових робіт сприяє 
закріпленню, поглибленню та інтегруванню знань за циклом професійно-
практичних дисциплін. 

Структура, зміст та порядок оформлення курсових робіт відповідає 
вимогам Положення про організацію освітнього процесу в Охтирському 
коледжі Сумського національного аграрного університету. 

Практична спрямованість змісту навчання студентів за освітньо-
профес|ійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка 
реалізується під час проходження навчальних та виробничої практик. 
Направлення на переддипломну практику здійснюються відповідно до 
наказів. Експертна комісія перевірила наявність договорів на проходження 
студентами практики. Основними базами практики студентів є підприємства 
та організації Сумської області такі як: ТДВ «Маяк», ПАТ «Охтирський 
пивоварний завод», ПСП «Ташань», СФГ «Відродження», ПСП «Надія», 
СТОВ «Бакирівське»та інші. 

За результатами проходження практики у коледжі проводяться 
студентські конференції, на яких крім доповідей студентів заслуховуються 
та аналізуються відгуки керівників підприємств, де працювали студенти. 

Експертній комісії були надані оригінали договорів між коледжем та 
базами практики, що підтверджують відбір нових за технологіями 
підприємств з сучасним програмним забезпеченням, матеріально-технічною 
базою, відповідними спеціалістами, які відкриті до співпраці. 

Експертна комісія зазначає, що організаційно-методичне забезпечення 
практичної підготовки відповідає вимогам акредитації. Програми практик та 
методичні рекомендації щодо написання та захисту звітів є в наявності у 
кількості, необхідній для 100% забезпечення студентів. 

За освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 
051 Економіка атестація студентів відбувається у формі кваліфікаційного 
екзамену, методичне забезпечення до проведення якого розробляється і 
затверджується цикловою методичною комісією спеціальних дисциплін 
спеціальностей Економіка, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Атестація якості підготовки студентів щодо встановлення фактичної 
відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої програми 
здійснюється екзаменаційною комісією після виконання студентами у 
повному обсязі навчального плану. Склад екзаменаційної комісії 
призначається наказом директора коледжу. Голова комісії затверджується 
ректором Сумського національного аграрного університету. 
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Кваліфікаційний екзамен проводиться за екзаменаційними білетами, 
питання яких чітко відповідають навчальним програмам дисциплін, зміст 
яких винесено на атестацію. Білети затверджено директором коледжу. 

Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок 
молодшого спеціаліста, ступеня сформованості його професійних 
компетенцій є: теоретичні тести закритого типу трьох рівнів складності та 
практичні комплексні завдання. 

Комплексний екзамен зі спеціальності передбачає: повну обґрунтовану 
відповідь на теоретичні запитання та вирішення практичного завдання, що 
дозволяє оцінити сформованість відповідних компетенцій молодшого 
спеціаліста зі спеціальності 051 Економіка. 

Експертна комісія перевірила організаційно-методичне забезпечення 
комплексного екзамену за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051 Економіка та підтвердила його відповідність вимогам. 

Висновок 

Експертна комісія встановила, що організаційне та навчально-
методичне забезпечення освітнього процесу за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051Економіка освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст відповідає державним 
вимогам до акредитації. 

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Експертна комісія встановила, що освітній процес в Охтирському 
коледжі Сумського НАУ здійснює 49 штатних педагогічних працівників 
коледжу, з яких 20 - забезпечують навчальний процес за освітньо-
професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка Серед 
них: 

спеціалісти вищої категорії 17 осіб (85%) 
в тому числі викладачі-методисти 2 особи 
спеціалісти І категорії 2 особи (10%) 
спеціалісти 1 особа (5%) 

Усі вїикладачі мають вищу освіту, яка відповідає профілю викладацької 
діяльності, педагогічну освіту, необхідну теоретичну підготовку і достатній 
досвід та працюють в коледжі на постійній основі. 

Аналіз кадрового забезпечення спеціальності проведено експертною 
комісією на основі ознайомлення з наказами директора та особовими 
справами викладачів. Комісія засвідчує, що матеріали, що містяться в 
акредитаційній справі, відповідають дійсності та занесені до Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти. 
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Експертною комісією перевірено співвідношення кількості лекційних 
годин, що викладають викладачі відповідної спеціальності за основним 
місцем роботи і мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 6 вересня 
2019 р. для початкового рівня з урахуванням педагогічних працівників, які 
мають вищу категорію), та загальної кількості годин за навчальним планом 
спеціальності. Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка, така частка становить 
72,0 %, що на 47,0% перевищує норматив, встановлений Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти студентам 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. 

Також комісією визначено фактичне значення показника, що 
характеризує проведення лекцій з навчальних дисциплін викладачами, які є 
визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом, який 
дорівнює 10%, що відповідає нормативу. 

По кожному викладачу, який бере участь у підготовці студентів за 
освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка, 
перевірено рівень наукової та професійної активності за останні 5 років. 
Встановлено, що лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, 
наукове керівництво курсовими роботами здійснюють викладачі, які мають по 
чотири та більше показника наукової та професійної активності. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес за освітньо-
професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка підвищують 
кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти та дорадництва Сумського 
НАУ та інших Інститутах післядипломної освіти ВНЗ III-IV p.a. України, 
проходять стажування на виробництві, активно приймають участь в роботі 
семінарів та методичних об'єднань, які проводяться під егідою Науково-
методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
вищих начальних закладів «Агроосвіта» 

Експертна комісія перевірила наявність документів про підвищення 
кваліфікації та засвідчила їх достовірність. Загальна частка викладачів, які 
пройшл и підвищення кваліфікації за останні 5 років, складає 100%. 

Висновок 

Експертна комісія зазначає, що кадрове забезпечення освітнього 
процесу за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 
051Економіка відповідає державним вимогам до акредитації. 
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст забезпечена висококваліфікованими викладачами, які мають 
вищу освіту та досвід у відповідній галузі, а також педагогічну категорію 
спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання викладач-методист. 
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6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

Результати експертної перевірки свідчать, що для підготовки 
виеокоісваліфікованих молодших спеціалістів за освітньо-
професійною програмою Економіка спеціальності 051 Економіка коледж має 
достатнє матеріально-технічне забезпечення. 

Навчально-матеріальна база розміщена компактно, на одному 
майданчику. Коледж має головний навчальний корпус, навчально-
виробничу майстерню з цехами (токарний, слюсарний, зварювальний, по 
ремонту двигунів, по ремонту паливної апаратури), лабораторії по 
спеціальних дисциплінах, п'ятиповерховий гуртожиток, їдальню, спортивну 
залу, стадіон, спортивний майданчик та комплекс з дисципліни «Захист 
Вітчизни» з тиром. Загальна площа приміщень складає 13381,2 кв. м, в т. ч. 
навчальні приміщення - 6851,6 кв.м. 

На території коледжу розташований гуртожиток на 220 місць, який на 
100% задовольняє житлом студентів. Він забезпечений туалетними 
кімнатами, душовими кабінками, ізоляторами, харчовими блоками, 
кімнатами для самопідготовки. Умови проживання в гуртожитку задовільні: 
відремонтовано кухні, замінено вікна і двері у кімнатах, сантехнічне 
обладнання у санвузлах, проведені роботи з благоустрою прилеглої 
території. 

В коледжі функціонує медпункт. Діє студентська їдальня на 70 
посадкових місць. В навчальному корпусі — буфет. Функціонує музей історії 
коледжу. Фізичне виховання в коледжі здійснюється в спортивній залі, 
літньому стадіоні - з гральними полями, на площадках для баскетболу, 
волейболу, гімнастичних площадках, тренажерній залі. Стрілецький тир та 
кабінет дисципліни «Захист Вітчизни» забезпечують військову підготовку 
юнаків., Для проведення виховних заходів та забезпечення роботи гуртків 
художньої самодіяльності використовується актова зала на 200 місць. 

Експертною комісією встановлено, що освітній процес здійснюється в 
обладнаних аудиторіях, лабораторіях, комп'ютерних класах та кабінетах. 
Для роботи педагогічного персоналу облаштовано приміщення площею 
69,0м2. 

Кабінети та лабораторії коледжу відповідають типовим вимогам до 
обладнання, експлуатуються з дотриманням санітарних умов та правил 
техніки безпеки. Кабінети забезпечені достатньою кількістю науково-
методичної літератури, плакатами, схемами, мультимедійними пристроями, 
естетично оформлені. 

Для забезпечення підготовки й практичного використання студентами 
комп'ютерних технологій в коледжі укомплектовані комп'ютерні кабінети та 
інформаційно-аналітичний відділ з виходом до локальної мережі Інтернет. 

Усі кабінети паспортизовані, за ними закріплені відповідальні. 
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Проведено перевірку забезпеченості коледжу навчальними 
приміщеннями, яке складає 19,0 м2 на одну особу для фактичного 
континг енту студентів, що на 16,6 м перевищує норматив Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Спеціалізовані навчальні кабінети, що забезпечують навчальний 
процес за освітньо-професійною програмою Економіка спеціальності 
051 Економіка, знаходяться у відповідності до вимог освітньо-професійної 
програми і формують необхідні підстави для висновку щодо акредитації. 

Експертною комісією встановлено покращення матеріально-технічної 
бази коледжу: модернізовані комп'ютерні кабінети, бібліотека, читальний 
зал та приміщення гуртожитку. Проведений капітальний ремонт актової зали 
та їдальні, відновив свою роботу оновлений музей історії навчального 
закладу . Загальна забезпеченість навчальних приміщень інтерактивними 
дошками та мультимедійним обладнанням складає 45 %, що на 35 % 
перевищує норматив Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти. 

Висновок 
Експертна комісія проаналізувала стан матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу за освітньо-професійною програмою 
Економіка спеціальності 051 Економіка та засвідчує його відповідність 
встановленим акредитаційним вимогам. Санітарно-технічний стан 
будівель, рівень охорони праці і техніки безпеки відповідають 
державним санітарним та будівельним нормам. 

Експертна комісія ознайомилась з роботою бібліотеки коледжу. 
Бібліотека комп'ютеризована, обладнана сучасною технікою: комп'ютером, 
лазерним принтером, сканером, ксероксом. Технічна обробка бібліотечного 
фонду здійснюється з використанням інформаційних технологій. 

Бібліотечний фонд постійно поповнюється та оновлюється фаховими 
та періодичними виданнями, спеціальною літературою. Фонд бібліотеки 
коледжу налічує 38355 примірники, із них - 24950 підручників. 
Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що 
містяться у власній бібліотеці, становить 100%. Кількість періодичних 
видань за освітньо-професійною Економіка спеціальності 051 Економіка 
налічує 4 найменування, серед яких: «Економіка України», «Зарплата та 
кадрова справа», «Бухгалтерія: бюджет», « Все про бухгалтерський облік». 

Експертна комісія відзначила, що бібліотека коледжу має читальний 
зал на 30 посадкових місць та приміщення для зберігання книг. 

7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу 
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місією перевірено забезпеченість дисциплін навчального плану 
иками та навчальними посібниками. Відзначено, що значна увага в 
приділяється використанню комп'ютерних технологій, системного і 

дного програмного забезпечення; отримання практичних навичок 
лшшя програмного забезпечення при вирішенні завдань майбутньої 
ійної діяльності молодшого спеціаліста. Оптимальним є поєднання 

підготовки студента у сфері використання ІТ-технологій з 
їйно-практичною підготовкою. 
кладачі спеціальних дисциплін спеціальності Економіка 
вують комп'ютерні технології в освітньому процесі для 
еного вивчення дисциплін, а також використовують відеоматеріали, 
аційні матеріали при підготовці та проведенні занять. 

Висновок 
спертна комісія констатує, що інформаційне забезпечення 
ого процесу в коледжі постійно контролюється, аналізується, 
•ється та відповідає встановленим вимогам підготовки фахівців, 

які навчаються за освітньо-професійною програмою, що акредитується. 

Ко 
підручн 
коледжі 
прикла 
викорик 
профес 
базової 
профес 

Виї 
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поглибд 
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- Д. 

9 С 
ц 
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8. Якість підготовки і використання випускників 

їкспертна комісія перевірила якість підготовки молодших 
спеціалістів за освітньою програмою, що акредитується. Перевірка 
проводилась за результатами останньої екзаменаційної сесії, написання 
комплексних контрольних робіт (ККР), звітів з практики. 

Освітня діяльність коледжу з підготовки молодших спеціалістів з 
економіки здійснюється у повній відповідності до навчального плану. 
Рівень підготовки студентів, які навчаються за освітньою програмою, що 
акредитується, характеризується результатами останньої (перед експертним 
оцінюванням) екзаменаційної сесії, які підтверджують, що студентам 
надаєтеся достатній рівень теоретичних знань та практичних навичок. 

Результати зимової екзаменаційної сесії характеризуються такими 

икл дисциплін загальної підготовки: абсолютна успішність -
6,0%; якісна успішність - 63,2%; середній бал - 3,76; 
икл дисциплін професійної підготовки: абсолютна успішність -
00,0%; якісна успішність - 64,9%; середній бал - 3,8. 

Експертною комісією було визначено перелік дисциплін, за якими 
илась перевірка показників успішності студентів, а саме: Основи 

ських знань, Соціологія, Іноземна мова за професійним 
ванням, Економіка підприємства, Інформатика та комп'ютерна 

техніка, Менеджмент, Фінансовий облік. 

Голова експертної комісії \ \Г/ У /7 ГРДҐЬ^, П.МАКАРЕНКО 
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Встановлено, що пакети завдань для комплексних контрольних робіт 
(ККР) із зазначених дисциплін містять: завдання з достатньою кількістю їх 
варіантності, критерії оцінювання за чотирибальною шкалою, правильні 
варіанти відповідей. ККР з обраних дисциплін складається з теоретичної та 
практичної частини у вигляді практичного або ситуаційного завдання, яке 
потребує аналітичного мислення студентів при його розв'язанні. 

Результати експертної перевірки комплексних контрольних робіт 
показали, що студенти, які навчаються за освітньо-професійною Економіка 
спеціальності 051 Економіка мають достатній рівень теоретичних знань, 
практичних навичок і уміють їх застосовувати при вирішенні задач 
прикладного характеру. 

Згідно з навчальним планом студенти виконують курсову роботу з 
дисципліни «Планування та організація діяльності підприємств». Тематика 
курсової роботи систематично оновлюється враховуючи тенденції розвитку 
економіки. Захист курсової роботи відбувається в присутності викладачів та 
провідних фахівців базових підприємств та установ. Захисти курсової роботи 
проходить із застосуванням мультимедійних та інформаційно-
комунікативних технологій. Керівник курсової роботи розробила методичні 
рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи. Тематика 
забезпечення методичними рекомендаціями курсових робіт складає 100%. 

Експертною комісією вибірково перевірено 6 курсових робіт, що 
становить 60,0% від загальної кількості виконаних робіт. За результатами 
захисту курсових робіт середній бал становить 3,8 бали. 

Експертна комісія відзначає, що в коледжі значна увага приділяється 
організації практичної підготовки студентів, що створює сприятливі умови 
для оволодіння професійними навичками майбутніми фахівцями.. 

Практика проводиться згідно з Положенням про організацію 
практичного навчання в Охтирському коледжі Сумського національного 
аграрного університету, діючими навчальними планами і включає такі види: 
навчальну, виробничу (переддипломну). 

Графіки проходження практичної підготовки розроблено на 01 
вересня поточного року, в них враховано потреби освітнього процесу. 
Результати практик оформлюються звітами. Після закінчення терміну 
навчальної практики студенти складають кваліфікаційний екзамен на 
присвоєння робітничої професії «Оператор комп'ютерного набору». 

Експертною комісією вибірково перевірено звіти з навчальних 
практик. За результатами захисту звітів з практики середній бал становить 
4,2 бала. 

Атестація студентів, які навчаються за освітньою програмою, що 
акредитується, проводиться згідно з Положенням про атестацію здобувачів 
вищої освіти, Положенням про організацію освітнього процесу в 
Охтирському коледжі Сумського національного аграрного університету, 
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Положенням про екзаменаційну комісію Охтирського коледжу Сумського 
національного аграрного університету, діючими навчальними планами та 
здійснюється у формі комплексного кваліфікаційного екзамену, який включає 
два етапи. На першому етапі здійснюється тестування студентів, на другому -
вирішення комплексного кваліфікаційного завдання з професійно-
орієнтованих дисциплін, що формують загальні та фахові компетентності 
молодшого спеціаліста з економіки. Зміст завдань дає змогу визначити 
рівень теоретичних знань та практичних умінь використовувати ці знання в 
практичній діяльності. 

У зв'язку з тим, що перший випуск фахівців за освітньо-професійною 
програмою Економіка спеціальності 051 Економіка згідно з навчальним 
планом відбудеться у червні 2019 р. експертна комісія не мала змоги оцінити 
успішність студентів за результатами атестації. 

Працевлаштування студентів коледжу здійснюється згідно з 
розпорядженням КМУ від 27.08.2010 №1726 «Про підвищення рівня 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» та 
розпорядженням МОН України № 170-р від 20.12.2010 «Щодо 
затвердження плану заходів з підвищення рівня працевлаштування студентів 
і випускників вищих навчальних закладів». 

Експертній комісії були представлені необхідні документи, що 
засвідчують роботу коледжу з працевлаштування випускників коледжу. 

Висновок 

Таким чином, експертна комісія вважає, що показники 
успішності студентів за результатами екзаменаційної сесії відповідають 
ліцензійним вимогам, забезпечують якість та достатню професійну 
підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою Економіка 
спеціальності 051Економіка. Аналіз результатів комплексних 
контрольних робіт свідчить, що студенти в цілому засвоїли навчальний 
матеріал, виявили достатній рівень теоретичних знань і практичних 
навичок в обсязі, визначеному навчальним планом. Показники 
абсолютної та якісної успішності студентів при самоаналізі та за 
результатами експертизи знаходяться у межах норми. Якість курсових 
робіт відповідає вимогам до їх виконання. Аналіз практичної 
підготовки студентів свідчить, що організація практики студентів 
здійснюється належним чином, усі види практики забезпечені 
навчально-методичними матеріалами, з усіма базами практики укладені 
відповідні угоди. Зміст звітів відповідає програмам практики. 
Результати їх захисту об'єктивні. Організація та методичне 
забезпечення атестації студентів відповідає вимогам нормативних 
документів, що дає можливість оцінити рівень фахової підготовки 
студентів. 

Голова Експертної комісії П. МАКАРЕНКО 
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9. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
діяльності 

Положення Про внутрішню систему забезпечення якості освіти в 
Охтирському коледжі Сумського національного аграрного університету 
розглянуто та схвалене на засіданні педагогічної ради (протокол №4 від 
05.12.2017року) та затверджено наказом директора №63-А від 06.12.2017 
року передбачає: 

1. Формування та вдосконалення нормативної бази; 
2. Удосконалення системи забезпечення якості вищої освіти; 
3. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу; 
4. Професіоналізація управління структурами; 
5. Формування та реалізація кадрової політики 
6. Організація контролю якості проведення занять та контрольних заходів. 
7. Впровадження системи моніторингу рівня знань студентів 
8. Організація контролю за якістю практичного навчання студентів 
9. Забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу 
Експертна комісія проаналізувала документацію щодо проведення 

внутрішнього контролю якості знань студентів керівництвом коледжу та 
зазначила, що він охоплює всі напрямки освітньо-виховної діяльності. 
Комісія пропонує продовжувати роботу над підвищенням рівня 
контролюючих програм з навчальних дисциплін, створенням електронних 
версій навчально-методичних комплексів дисциплін зі спеціальності, 
забезпеченням дисциплін спеціальності прикладними програмами. 

Висновок 

Експертна комісія відзначає, що в коледжі створена внутрішня система 
забезпечення якості освіти основні засади якої викладені в Положенні 
Про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Охтирському 
коледжі Сумського національного аграрного університету, що 
розглянуто та схвалене на засіданні педагогічної ради (протокол №4 від 
05.12.2017року) та затверджено наказом директора №63-А від 06.12.2017 
року. 

10. Загальні висновки і пропозиції 
На підставі поданих на акредитацію матеріалів самоаналізу та 

експертної перевірки на місці результатів діяльності Охтирського коледжу 
Сумського національного аграрного університету за освітньо-
кваліфікаційним рівнем підготовки молодший спеціаліст за освітньо-
професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка експертна 
комісія дійшла висновків: 

1. Інформація, наведена Охтирським коледжем Сумського 
національного аграрного університету у звіті про діяльність коледжу за 
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Голова 
завідув 
економі 
Полтав 
академі' 
професо 
НААН 
Член к 
заступи 
роботи 
Держав 
закладу 
економі 
Вадима 

освітньо-професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка, 
є достовірною. 

2 Стан організації освітнього процесу, зміст підготовки фахівців, 
організаційне та навчально-методичне, кадрове, матеріально-технічне та 
інформаційне забезпечення освітнього процесу, якісні характеристики 
підготовки фахівців відповідають державним вимогам до освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за освітньо-професійною 
програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка. 

3. Експертна комісія вважає за необхідне висловити зауваження, які не 
впливають на позитивне рішення, але дозволять поліпшити якість підготовки 
фахівців в Охтирському коледжі Сумського національного аграрного 
університету: 

• активізувати роботу з підвищення рівня професійної та інноваційно-
професійної підготовки педагогів, які здійснюють викладання дисциплін 
за освітиьо-професійною програмою Економіка; 

• підвищувати рівень інформаційного забезпечення і комп'ютерізації та 
запроваджувати ГГ технології в освітньому процесі; 

• поглибити систему залучення абітурієнтів на навчання в коледж з 
використанням соціальних мереж для забезпечення необхідного 
ліцензованого обсягу; 

4. Екерертна комісія на базі загальної позитивної оцінки діяльності 
Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету 
зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної 
програми Економіка зі спеціальності 051Економіка з ліцензованим 
обсягом ЗО осіб: 15 осіб за денною формою навчання та 15 осіб за 
заочною формою навчання. 

експертної комісії: 
ІЧ, професор кафедри 
ки підприємства 
ької державної аграрної 

ї, доктор економічних наук, 
р, член-кореспондент 

України 
омісії: 
ик директора з навчальної 
Економічного коледжу 
ного вищого навчального 
«Київський національний 
чний університет імені 
,, викладач вищої категорії, 
ч-методист 

МАКАРЕНКО 

Петро Миколайович 

ВОЛИНЕЦЬ 

Оксана 
Володимирівна 

виклада 
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Г 
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Дата: 17 травня 2019 року 

З висновками експертної комісії ознайомлені: 

Ректор Сумського 
аграрного 
НААН 

ЛАДИКА 

Володимир Іванович 

Директор Охтирського 
Сумського 
аграрного університету 

ДОМАШЕНКО 

Володимир 
Вікторович 
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог 
щодо якісних характеристик підготовки молодших спеціалістів за освітньо-

професійною програмою «Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» 
державним вимогам 

Назва показника (нормативу) Значення Фактичний Відхилення 
показнику рівень 

1 2 3 4 
Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення 
державної гарантії якості 
вищої о< :віти 
1.1.Виконання навчального 
плану за показниками: перелік 100 100 навчальних дисциплін, години, 100 100 

форми контролю-, % 
1.2 Підвищення кваліфікації 
викладачів постійного складу за 100 100 -

останні 5 років, % 
1.3 Чисельність педагогічних 
працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють в 
навчальному закладі за 
основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням 100 100 -

навчально-методичного 
забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних 
посібників, % 
2. Результати освітньої 
діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше, % 
2.1 Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально-
економічної підготовки 
2.1.1 Успішно виконані 
контрольні завдання, % 90 97 +7 

2.1.2 Якісно (на 5 і 4) виконані 
контрольні завдання, % 50 61,4 +11,4 
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1 2 3 4 
2.2 Рівень знань студентів з . 
природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки: 
2.2.1 Успішно виконані 
контрольні завдання, % 90 93,3 +3,3 

2.2.2 Якісно (на 5 і 4) виконані 
контрольні завдання, % 50 51,5 +1,5 

2.3 Рівень знань студентів зі 
спеціальної (фахової 
підготовки): 

2.3.1 Успішно виконані 
завдання з дисциплін фахової 
підготовки,% 

90 96,7 +6,7 

2.3.2 Якісно (на 5 і 4) 
виконані завдання з 
дисциплін фахової 
підготовки, % 

50 55 +5 

3. Організація наукової роботи 
3.1 Наїявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів. 

- - -

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: 

завідувач, професор кафедри 
економіки підприємства 
Полтавської державної аграрної 
академії, доктор економічних наук, 
професор, член-кореспондент 
НААН України 

Голова експертної комісії 

щаі^а. т 
МАКАРЕНКО 
Петро Миколайович 

П. МАКАРЕНКО 
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Член комісії: 

заступник директора з навчальної 
роботи Економічного коледжу 
Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима, викладач вищої категорії, 
викладач-методист 

Дата: 17 травня 2019 року 

ВОЛИНЕЦЬ 
Оксана Володимирівна 

З висновками експерти 

Ректор Сумського наці 
аграрног о університет 
НААН 

айомлені: 

^оевТпГТ--^ 

Директор Охтирського колі, 
Сумського національного аграрного 
університету 

* * ЖУ 

ЛАДИКА 

Володимир Іванович 

ДОМАШЕНКО 

Володимир Вікторович 

Голова експертної комісії \ \Г/ У /7 ГРДҐЬ^, П.МАКАРЕНКО 
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Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою 
«Економіка» зі спеціальності 051 «Економіка» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Найменування показника 
(нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативно-

го 
1 2 3 4 

Кадрові вимог и щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти 

1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 
з добувачів вищої освіти 

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу 
чи кафедри, відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-
педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти за певною спеціальністю 

три особи, 3 
них одна 

особа, що має 
науковий 

ступінь або 
вчене звання 

+ -

3. Наявність у керівника 
проектної групи (гаранта 
освітньої програми): 
1) наукового ступеня та/або 
вченого звання за відповідною 
або спорі дненою спеціальністю 

+ - -

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю 
3) стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш 
як 10 років (до 6 вересня 2019 р. 
з урахуванням стажу 
педагогічної роботи) 

+ + -

Голова експертної комісії \ \Г / У / 7 Г Р Д Ґ Ь ^ , П.МАКАРЕНКО 
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1 2 3 4 

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

25 72 +47 

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора 
3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання 
5. Проведенні! лекцій 3 
навчальних дисциплін, що 
забезпеч^/ють формування 
професійних компетентностей, 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є 
визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості 
годин): 
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи 
за фахом 
2) практичної роботи за фахом 10 10 -

6. Проведення лекцій, 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять, 
здійснення наукового 
керівництва курсовими, 
дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-

підпункти 1-
19 пункту 30 
Ліцензійних 

умов 

А 

підпункти 
3, 10, 14, 
17 пункту 

30 
Ліцензійних 

умов 

-

Голова ек< V шерхної КОМІСІЇ \ - П. МАКАРЕНКО 
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педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової 
та професійної активності 
кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п'ять 
років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті ЗО 
Ліцензійних умов 
7. Наявність випускової кафедри 
із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної 
спеціальності: 
1) з науковим ступенем доктора 
наук та вченим званням 
2) з науковим ступенем та 
вченим званням 
3) з науковим ступенем або 
вченим званням 

+ + -

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх 
на роботу 

+ + -

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Забезпеченість приміщеннями 
для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів 
(кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за 
змінами) 

2,4 19 + 16,6 

2.Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних 
аудиторіях(мінімальний відсоток 
кількості аудиторій) 10 45 +35 

Голова експертної комісії \ \Г/ У /7 ГРДҐЬ^, П.МАКАРЕНКО 



2 

1 2 3 4 
3. Наявн 
інфрастс 

ість соціально-побутової 
>уктури: 

1) бібл 
читальщ 

іотеки, у тому числі 
:то залу 

+ + -

2) пункт і в харчування + + -

3) актов( :»го чи концертного залу + + -

4) спорті явного залу + + -

5) стаді 
майданч 

ону та/або спортивних 
иків 

+ + -

6) медич ного пункту + + -

4. Заб 
вищої 
(мінімал] 

ззпеченість здобувачів 
освіти гуртожитком 

ший відсоток потреби) 
70 100 +30 

Провадження освітньої діяльності 
5.3абезп 
робочим 
лаборатс 
обладнаї 
необхіді 
навчальї 

еченість комп'ютерними 
и місцями, 
іріями, полігонами, 
ІНЯМ, устаткуванням, 
іими для виконання 
іих планів 

+ + -

Технолс »гічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. НаяЕ 
програм 

шість опису освітньої 
И 

+ + -

2. Наяві 
та пояс 
нього 

йсть навчального плану 
нювальної записки до 

+ 
+ -

Провадження освітньої діяльності 
3. Наявї 
кожної 
навчальї 

[ість робочої програми з 
навчальної дисципліни 

юго плану 
+ + -

4. 1 
навчальї 
забезпеч 
навчальї 
навчальї 

Іаявність комплексу 
ю-методичного 
ення 3 кожної 
юї дисципліни 
юго плану 

+ + -

5. 
практич: 
програм 

-Іаявність програми 
тої підготовки, робочих 
практик 

+ + -

Голова ек спертної комісії ^ ^ / П. МАКАРЕНКО 
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1 2 3 4 
6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану 

+ + -

7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів 

+ + -

Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді 

не менш як 
два 

найменування 4 +2 

2. Наявність доступу до баз 
даних періодичних наукових 
видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома 
закладами освіти) 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність офіційного веб-
сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-
наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила 
прийому , контактна інформація) 

+ + 

Голова експертної комісії \ \Г/ У /7 ГРДҐЬ^, П.МАКАРЕНКО 
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4. Наявність електронного 
ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в 30 30 -

тому числі в системі 
дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін) 

Голова експертної комісії: 

завідувач, професор кафедри 
економіки підприємства 
Полтавс ької державної аграрної 
академії, доктор економічних наук, 
професор, член-кореспондент 
НААН України 

Член комісії: 

МАКАРЕНКО 
Петро Миколайович 

заступник директора з навчальної 
роботи Економічного коледжу 
Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима, викладач вищої категорії, 
викладач-методист 

Дата: 17 травня 2019 року 

З висновками експертної 

Ректор Сумського націонал' 
аграрного університету, ака, 
НААН 

/^оС811 и 

Директор Охтирського коле 

університету 

і • 5 с • і 
Сумського національного аграрного , 

Голова експертної комісії 

ВОЛИНЕЦЬ 
Оксана Володимирівна 

ЛАДИКА 

Володимир Іванович 

ДОМАШЕНКО 

Володимир Вікторович 

\ \Г/ У /7 ГРДҐЬ^, П.МАКАРЕНКО 
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Зведена відомість результатів комплексних контрольних робіт студентів, які навчаються за освітньо-
професійною програмою Економіка зі спеціальності 051 Економіка, проведених при акредитаційній експертизі 

Охтирського коледжу Сумського національного аграрного університету 

За результатами самоаналізу При перевірці експертною комісією Відхилення 

№ 

з/п 

Назви дисциплін, за якими 

проводився контроль 

К
ур

с 

вс
ьо

го
 

ст
уд

ен
ті

в 

Виконали 

роботу 

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

лк
іс

на
 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,
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С
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ед
и,

 б
ал

 

Виконали 

роботу 

А
бс

ол
ю
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а 

ус
пі

ш
ні
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ь,
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Я
кі

сн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

С
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и,
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А
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ю
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а 
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пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

Я
кі

сн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
 

№ 

з/п 

Назви дисциплін, за якими 

проводився контроль 

К
ур

с 

вс
ьо

го
 

ст
уд

ен
ті

в 
кі

ль
кі

ст
ь 

ст
уд

ен
ті

в 

% А
бс
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ю
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пі

ш
ні

ст
ь,
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лк
іс
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пі
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ні
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кі
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% А
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ю
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ш
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А
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ш
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Я
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ш
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
III 10 9 90 100 77,8 4,1 9 90 100 66,7 3,9 -11,1 

2 Соціологія II 11 11 100 100 63,6 3,8 11 100 100 63 3,7 - -0,6 
3 Основи філософських знань II 11 11 100 90,9 54,5 3,6 11 100 90,9 54,5 3,6 - -

Разом 32 31 96,7 97 65,3 3,8 31 96,7 97 61,4 3,7 - -3,9 
2. Цикл дисциплін математичної, п їиродничо-иаукової підготовки 

1 Статистика III 10 10 100 90 60 3,6 10 100 90 50 3,4 -10 

2 Економіка підприємства III 10 10 100 100 60 3,7 10 100 90 50 3,5 -10 -10 

3 Інформатика та комп'ютерна техніка II 11 11 100 100 63,7 3,8 11 100 100 54,5 3,7 0 -9,2 

Разом ЗІ 31 100 96,7 61,2 3,7 31 100 93,3 51,5 3,5 -3,3 -9,7 

Голова експертної комісії к С * - П. МАКАРЕНКО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

1 Менеджмент III 10 10 100 100 50 3,5 10 100 100 50 3,5 +10 -

2 Фінансовий облік III 10 10 100 100 50 3,6 10 100 100 50 3,5 - -

3 Інформаційні системи та технології III 10 10 100 100 50 3,7 10 100 100 60 3,7 - +10 

Разом зо зо 100 100 50 3,6 зо 100 100 53 3,6 +3,3 +3,3 
Всього 93 92 98,9 97,9 58,8 3,7 92 98,9 96,7 55 3,6 - -3,4 

Голова експертної комісії: 
завідувач, професор кафедри економіки підприємства 
Полтавської державної аграрної академії, доктор 
економічних наук, професор, член-кореспондент НААН 
України 
Член комісії: 
заступник директора з навчальної роботи Економічного 
коледжу Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені 
Вадима, викладач вищої категорії, викладач-методист 
Дата: 17 травня 2019 року 

З висновками експертної комісії ознайомлені: 
Ректор Сумського національного аграрного університету, 
академік НААН 

Директор Охтирського коледжу Сумського 
національного аграрного університету 

Голова експертної комісії 

с?т МАКАРЕНКО 
Петро Миколайович 

ВОЛИНЕЦЬ 
Оксана Володимирівна 

ЛАДИКА 
Володимир Іванович 

ДОМАШЕНКО 
Володимир Вікторович 

ГС.МАКАРЕНКО 



ПОГОДЖЕНО 
Голова експертної комісії 

П.МАКАРЕНКО 
15 травня 2019р. 

50 ЗАТВЕРДЖУЮ 
Дирек 

Т Я •:~ л: X І 
Я* ЛО\ 

15травпя 2019р 
о 

%.*+'Ъф,ікал*** * ' $»2637**° 

' Охтирського коледжу СНАУ 

В. ДОМ АШЕНКО 

ГРАФІК 
виконання комплексних контрольних робіт в Охтирському коледжі СНАУ під 

час первинної акредитації освітньо-професшної програми Економіка 

№ 
п/п 

Найменування циклів та 
дисциплін 

Група Дата проведення, 
час 

Аудито-
рія 

Прізвище 
експерта 

Цикл дисциплін гуман ітарноїта соціально-економічної підготовки 
1 Соціологія 25 15.05.2019 09.30 11А Волинець О.В. 
2 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
35 15.05.2019 09.30 32 Макаренко П.М. 

3 Основи філософських знань 25 16.05.2019 09.30 7 Волинець О.В. 

Цикл дисциплін мат< гматичної, природничо-наукової підготовки 
1 Економіка підприємства 35 16.05.2019 11.35 28 Волинець О.В. 

2 Інформатика 
техніка 

та комп'ютерна 25 15.05.2019 11.35 11 Волинець О.В. 

3 Статистика 35 16.05.2019 13.05 28 Макаренко П.М. 
Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

1 Менеджмент 35 17.05.2019 09.30 26 Волинець О.В. 

2 Фінансовий облік 35 17.05.2019 11.35 ЗО Макаренко П.М 
3 Інформаційн 

технології на-
системи та 

підприємствах 
35 17.05.2019 13.05 29 Волинець О.В. 

Завідувач відділення Н.КОШЕЛЬ 


