Е К С П Е РТ Н І ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.03050802 Оціночна діяльність галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у
ВИ НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» та наказу
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 p. № 827-А «Про проведення
акредитаційної експертизи» експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:
Голова комісії

Біттер Олександр Аронивич, професор кафедри фінансів суб'єктів
господарювання Львівського національного університету імені Івана
Франка, доктор економічних наук, професор

Член комісії

Рублевська Людмила Леонідівна, голова циклової комісії обліковофінансових
дисциплін
Сосницького
сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку

у період з 14 п оіб червня 2017 року розглянула подані матеріали стосовно первинної
акредитації та провела перевірку безпосередньо у ВГІ НУБіП України «Бобровицький
коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової». На підставі вивчення навчальнометодичного. матеріально-технічного, кадрового забезпечення та визначення якості
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі
спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» експертна комісія встановила наступне:

1. Загальна характеристика навчального закладу
Відокремлений
підрозділ
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
ім. О. Майнової'’ бере свій початок з 30 листопада 1891 року, як Майнівська
сільськогосподарська школа, утворена на благодійні кошти поміщиці Олександри Майнової.
В 1920 році школа реорганізована в Майнівський технікум імені Тімірязєва.
Згідно наказу Міністерства сільського господарства У PCP від 19.08.1964 року № 228
на базі Майнівського технікуму створено Майнівський радгосп-технікум, з 1980 року
Бобровицький радгосп-технікум.
Наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України від 3.02.
1997 року № 24 “ Про поділ Бобровицького радгоспу-технікуму” на його базі створено
Бобровицький державний сільськогосподарський технікум та ДСП “Промінь”.
Відповідно
до
наказу
Міністерства
аграрної
політики
України
від
4.03.2004 р. № 62 Бобровицький державний сільськогосподарський технікум перейменовано
на Бобровицький державний аграрно-економічний технікум.
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року
№ 497-р Бобровицький державний аграрно-економічний технікум було реорганізовано
шляхом приєднання його до Національного аграрного університету, як відокремлений
структурний підрозділ.
Наказом Національного аграрного університету від 3 березня 2007 року
№ 110 ВСП НАУ “Бобровицький аграрно-економічний технікум’' перейменовано на ВСП
НАУ “Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової” .
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Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 р. № 945
Національний аграрний університет перейменовано на Національний університет біоресурсів
і природокористування України.
Наказом Національного університету біоресурсів і природокористування України від
15.12.2008 р. № 827 ВСП НАУ “Бобровицький коледж економіки та менеджменту
ім. О. Майнової-” перейменовано на Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України “Бобровицький коледж економіки та
менеджменту ім. О. Майнової”.
Балансоутримувачем державного майна є Національний університет біоресурсів і
природокористування України, який згідно з п.10 Положення про Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бобровицький
коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової» надає коледжу на правах оперативного
використання будівлі, споруди та інше майно, необхідне для його діяльності.
Відповідно до ліцензії (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2017 р.
№ 91-Л) навчальний заклад має право і готує фахівців з таких спеціальностей:
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03050401 Економіка підприємства
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050802 Оціночна діяльність
5.03060101 Організація виробництва
5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва
5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва
5.09010301 Лісове господарство
Ліцензований обсяг прийому на спеціальності денної форми навчання 250 осіб, заочної - 130 осіб.
Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної
держадміністрації від 07.12.2009 р. № 465 (рішення регіональної експертної ради з
ліцензування і атестації навчальних закладів при управлінні освіти і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації від 31.03.2010 р. протокол № 3 визнано АТЕСТОВАНИМ З
ВІДЗНАКОЮ) коледж має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням повної
загальної середньої освіти (свідоцтво про атестацію серія Ф-І-ІІІ № 006360 від 02.04.2010 р.).
Строк дії свідоцтва 31.03.2010р. - 31.03.2020 р.
Коледж з 18 серпня 1998 року очолює Гордієнко Ольга Василівна. У 1982 році
закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію
(з 2008 року Національний університет біоресурсів і природокористування України) за
спеціальністю «Агрономія». Присвоєно кваліфікацію вченого агронома, спеціаліст вищої
категорії, викладач-методист.
Загальний трудовий стаж 42 роки, педагогічний стаж - 34 роки. За сумлінну працю
нагороджена державною нагородою України «Орден княгині Ольги III ступеня», відмінник
освіти України, відмінник аграрної освіти України.
Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України була
перевірена на підставі оригіналів засновницьких документів та відповідних документів.
Наявність оригіналів засновницьких документів, ліцензій та сертифікатів на здійснення
освітньої діяльності комісія засвідчує.
Навчальний заклад акредитовано за І рівнем акредитації, про що свідчать оригінали
відповідних сертифікатів, виданих Міністерством освіти і науки України.

Висновок: Надана ВП Н УБіП України «Бобровицький коледж економіки та
менеджменту ім. О.Майнової» до Міністерства освіти і науки України
інформація акредитаційної справи зі спеціальності 5.03050802 Оціночна
діяльність є достовірною.
Перелік і зміст установчих документів відповідає чинним вимогам.
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Є оригінали основних засновницьких документів, рішення про створення,
Положення про відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту
ім. О. Майнової», довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України, ліцензія на здійснення освітньої діяльності, сертифікати.
2. Формування контингенту студентів
Прийом студентів на навчання до коледжу за спеціальністю 5.03050802 «Оціночна
діяльність» здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти в межах
ліцензованого обсягу, який складає 25 осіб денної форми навчання (наказ Міністерства
освіти і науки України від 10.05.2017 р. № 91-Л). Підготовка молодших спеціалістів
здійснюється за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб.
За спеціальністю 5.03050802 Оціночна діяльність навчається всьогоіб студентів, з них
17 осіб денної форми навчання, за державним замовленням - 16 осіб.
З метою формування контингенту студентів в коледжі проводиться профорієнтаційна
робота згідно з планом, затвердженим директором. Ця робота включає в себе наступне:
роботу серед учнів шкіл області, роботу кадрових служб, широку інформаційну роботу
через засоби реклами, популяризації спеціальності у соціальних мережах та на базах
практики, проведення ярмарок кар’єри із працевлаштування В 2016 р. створений відділ
профорієнтації та сприяння працевлаштування «Центр кар’єри та працевлаштування».
Коледж щорічно має можливість конкурсного відбору абітурієнтів при зарахуванні.
Конкурс у середньому становив 4,14-4,20 особи на одне місце.
У коледжі працює приймальна комісія, у приміщенні якої зосереджена вся необхідна
інформація з прийому, зразки необхідних документів, програми вступних випробувань,'
екран подачі заяв вступників. Екзаменаційна документація приймальної комісії готується і
розглядається на засіданнях предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій та
затверджується директором коледжу. Показники формування контингенту студентів
спеціальності 5.03050802 Оціночна діяльність наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

Показники формування контингенту студентів
№
з/п
1
1

2

Показник
2
Ліцензований обсяг підготовки (денна/заочна
форма навчання)
Прийнято на навчання, всього вт.ч.:
- денна форма
за держзамовленням
- заочна форма
за держзамовленням
- нагороджених медалями, або тих, що отримали
диплом з відзнакою
- таких, які проишли довгострокову підготовку 1
профорієнтацію
- зарахованих на пільгових умовах;
- з якими укладено договори на підготовку
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2014
3

Роки
2015
4

2016
5

25/-

25/-

25/-

10
10
10
-

7
7
7
-

-

-

-

-
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1
3

4

5

Продовж ення таблиці
4
5
29
29
-

3

2
Подано заяв на одне місце за формами навчання:
- денна;
- заочна
Конкурс абітурієнтів на місце державного
замовлення
- денна;
- заочна
Кількість
випускників
ВНЗ
І-ІІ
рівнів
акредитації, приинятих на скорочений термін
навчання на:
- денну форму
- заочну

42
42

-

4 ,2 0

4 ,1 4

-

-

-

-

-

"

-

-

-

Для збереження контингенту студентів та поглиблення їх знань із дисциплін
спеціальності в коледжі під керівництвом викладачів систематично проводяться
консультації, факультативні та індивідуальні заняття, самостійна робота; працюють гуртки
та спортивні секції. Збереженню контингенту сприяє і ретельний відбір баз для проходження
практики, залучення студентів до самоврядування, організації змістовного дозвілля, тощо.

Висновок: Створена система профорієнтаційної роботи сприяє формуванню
якісного складу студентів та забезпечує виконання плану прийому у межах
ліцензованого обсягу, не перевищуючи його.
3. Кадрове забезпечення
Експертною комісією перевірено кадрове забезпечення спеціальності 5.03050802
«Оціночна діяльність». Перевірка показала, що викладацький склад, який забезпечує
навчальний процес за спеціальністю 5.03050802 «Оціночна діяльність» відповідає діючим
вимогам.
В коледжі створений і працює стабільний педагогічний колектив. Керівний склад
коледжу укомплектований, виходячи з фахової підготовки, досвіду педагогічної роботи.
Підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність»
здійснює 17 викладачів (штатних - 17) з них 9 - викладачів вищої категорії (52,9%); 2 І категорії (11,8%); 2 - II категорії (11,8%); 4 - спеціаліст (23,5 %).
П ’ять педагогічних працівників вищої категорії мають звання «Викладач-методист»,
два викладачі нагороджені Знаком «Відмінник освіти України», один відмінник аграрної
освіти України.
Частка педагогічних працівників вищої категорії, що викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за
основним місцем роботи у розрізі циклів складає (при нормативі 25%) :
цикл гуманітарної підготовки - 66,9 %;
цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - 59,8% ;
цикл професійної та практичної підготовки - 37,1 % .
Випусковою цикловою комісією зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» є
циклова комісія економічно-облікових дисциплін. Її очолює викладач вищої категорії
Мовчун Л.О. До складу циклової комісії входить
11 викладачів, з яких
6 викладачів вищої категорії (54,5 %).
Викладачі спеціальних дисциплін володіють глибокими теоретичними знаннями,
мають значний практичний досвід роботи на виробництві. Заняття проводяться на
А
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належному методичному та фаховому рівні з використанням сучасних педагогічних
технологій, виконуються плани проведення всіх видів методичної роботи, в тому числі
відкритих занять, предметних гуртків та заходів виховної роботи.
Атестація викладачів відбувається згідно з “Типовим Положенням про атестацію
педагогічних працівників України”.
В коледжі відпрацьована чітка система організації та проведення підвищення
кваліфікації викладачів. Свою кваліфікацію викладачі підвищують на базі ННІ
післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування
України, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
Полтавському міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки
спеціалістів та ін.
Всі викладачі, за винятком тих, які закінчили вищі навчальні заклади в 20122016 роках, за останні 5 років пройшли курси підвищення кваліф кації.
У коледжі запроваджене щорічне рейтингове оцінювання роботи педагогічних
працівників, що дозволяє повніше використовувати їх інтелектуальний потенціал та
стимулювати ефективність виконання усіх видів методичної, організаційної, навчальновиховної роботи.
Керівництво коледжу приділяє значну увагу мотивації творчої праці викладачів, їх
матеріальному і моральному заохоченню (згідно з колективним договором затвердженим
адміністрацією та погодженим з профкомом коледжу).

Висновок: Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальності
5.03050802 «Оціночна діяльність» відповідає державним акредитаційним вимогам.
4. Зміст підготовки фахівців
Коледж здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна
діяльність»
згідно з галузевими стандартами вищої освіти України, а саме: Освітньокваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста та Освітньо-професійною
програмою підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна
діяльність», в т.ч. їх варіативних частин, погоджених в установленому порядку, засобів
діагностики якості вищої освіти.
Навчальний план, розроблений відповідно до вказаних вище галузевих стандартів та
затверджений директором коледжу, розглянутий на Вченій раді НУБіП України (витяг із
протоколу від 22.03.2017 р. №9) і погоджений ректором НУБіП України, містить перелік та
обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення
навчальних занять та засвідчує нормативне співвідношення навчального часу між циклами
підготовки.
Навчальний план складається з циклів гуманітарної підготовки, природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки
і циклу професійної та Практичної підготовки.
Співвідношення годин різних циклів підготовки відповідає вимогам галузевих стандартів1
вищої освіти.
Навчальними планами передбачено дотримання принципу неперервності комп'ютерної,
економічної та професійної підготовки студентів.
З метою закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок для студентів
організовується навчальна та переддипломна практики.
Види та тривалість практик визначені згідно із затвердженим навчальним планом
спеціальності. У графіку навчального процесу відображаються всі види практик, їх
тривалість і послідовність проведення.
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Всі дисципліни, передбачені навчальним планом, забезпечені навчальними
програмами та робочими навчальними програмами, які розглянуті на засіданнях циклових
комісій та затверджені в установленому порядку.

Висновок: Комісією встановлено, що зміст підготовки фахівців зі спеціальності
5.03050802 «Оціночна діяльність» відповідає державним акредитаційним вимогам.
5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту
ім. О.Майнової» має достатню матеріально-технічну базу для ефективної організації
навчального процесу, забезпечення виконання в повному обсязі навчального плану і програм
зі спеціальності, що акредитується.
Коледж має у своєму використанні навчальний корпус, 2 гуртожитки, стадіон,
спортивний комплекс, 2 котельні та інші допоміжні споруди, розташовані на земельній
ділянці площею 27,6 га.
Загальні площі приміщень згідно з даними витягу з Єдиного реєстру об’єктів
державної власності становлять 19990,6 м2.
Наявні приміщення (навчальні, побутові, спортивні) відповідають санітарним нормам,
правилам протипожежної безпеки, державним будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97
«Будинки та споруди навчальних закладів». Експлуатація будівель і споруд здійснюється
адміністративно-господарською частиною коледжу.
Навчальна площа становить 3974,3м2 у т.ч. приміщення для занять студентів
(лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії) - 3052,6 м2; комп’ютерні лабораторії
- 496,4 м2; спортивна зала —425,3 м2.
Наявні навчальні площі відповідають встановленим нормативам, площі інших
організацій чи установ не залучаються.
Педагогічні працівники для виконання методичної, організаційної та інших видів
робіт, передбачених Положенням про організацію освітнього процесу у коледжі (протокол
педагогічної ради №7 від 25.02.2015 p.), мають у своєму розпорядженні препараторські
кімнати при навчальних лабораторіях, кабінетах, методичний кабінет, кабінети циклових
комісій, кабінет психологічного розвантаження та інші приміщення загальною площею
604,7м2.
Навчально-виховний процес здійснюється у навчально-лабораторному корпусі, в
якому функціонують 21 навчальна аудиторія, 18 лабораторій та два гуртожитки. Назви,
кількість і оснащення кабінетів та лабораторій відповідають вимогам навчальних планів.
Кабінети і лабораторії силами викладачів та працівників коледжу поповнюються
необхідним новим обладнанням, унаочненням, технічними засобами навчання, ведеться
постійна робота з естетичного оформлення навчальних приміщень, холів. Всі лабораторії і
кабінети відповідають вимогам навчального процесу.
Для вивчення комп’ютерної техніки та комп’ютеризації навчального процесу,
обладнано шість комп’ютерних класів, аудіо-відео лабораторію, створено інформаційновидавничий центр. Всього в коледжі нараховується 108 комп’ютерів, з них в навчальному
процесі використовується 76. Є сучасна комп’ютерна техніка, оргтехніка, комп’ютеризована
навчальна бухгалтерія (програмне забезпечення 1C: Підприємство 8). У навчальному процесі
використовуються демонстраційні телевізори, інтерактивні дошки, відеомагнітофони,
мультимедійні пристрої. Всі комп’ютерні класи, адміністративні кабінети, бухгалтерія,
бібліотека об’єднані в локальну мережу з підключенням до Інтернет. Гуртожитки та
бібліотека підключені до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi. Обладнана аудиторія і
читальна зала для проведення лекцій, конференцій в режимі онлайн з Національним
Л
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університетом біоресурсів і природокористування України Викладачі використовують
комп’ютерну техніку для навчання та контролю знань студентів.
Систематично ведеться робота по заміні, оновленню застарілого обладнання,
обчислювальної техніки. Оновлення обладнання, парку комп’ютерної техніки проводиться за
рахунок коштів загального та спеціального фонду.
Бібліотека коледжу обладнана комп’ютерною технікою, зокрема на абонементі
знаходиться один комп’ютер та п ’ять в читальній залі.
Для занять студентів та викладачів спортом створено спортивно-оздоровчий
комплекс, який включає спортзалу площею 425,3 м2, площинні спортивні споруди, тенісний
корт, стадіон, волейбольний і баскетбольний майданчики, тренажерні зали з обладнанням,
гімнастичне містечко.
Соціальна інфраструктура. Коледж має два п’ятиповерхові гуртожитки на 720
місць. Забезпечення гуртожитком становить 100% (житлова площа, що припадає на одного
студента, становить 9,13 м2). Для проживання студентів створені відповідні санітарнопобутові умови: обладнані душові кімнати, кімнати для самопідготовки, відпочинку,
українознавча світлиця, кімнати гігієни, працює медичний пункт, обладнані приміщення для
занять спортом, працюють клуби за інтересами: «Феміда», «Подружка», «Гостина».
Для харчування студентів коледж має їдальню на 200 посадкових місць. На одне
посадкове місце в їдальні припадає 1 студент.
Актова зала коледжу, площею 334,4м2 розрахована на 480 місць, де проводяться
різноманітні виховні заходи, спрямовані на організацію дозвілля студентів: вечори
відпочинку, тематичні вечори, концерти, мистецькі огляди-конкурси, інтелектуальні шоу,
конкурсно-розважальні програми, зустрічі з видатними людьми.

Висновок:
Матеріально-технічне забезпечення
підготовки
фахівців зі
спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» відповідає державним акредитаційним
вимогам, оскільки приміщення коледжу відповідають санітарним і протипожежним
нормам, що підтверджено наявними відповідними документами, кабінети та
лабораторії на достатньому рівні оснащені обладнанням та інвентарем, забезпечені
навчальною та довідковою літературою, методичними посібниками, технічними
засобами навчання та обчислювальною технікою.
6. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Комісією встановлена наявність навчальних та робочих програм з усіх нормативних
та вибіркових дисциплін. З усіх дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси, які
містять усі необхідні компоненти, а саме: робочі навчальні програми, конспекти лекцій,
методичні матеріали для проведення семінарських, практичних (лабораторних) занять,
методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, завдання для
перевірки знань студентів, критерії оцінювання тощо.
Для перевірки знань, умінь і навичок студентів здійснюються контрольні заходи'
відповідно до навчальних планів, які включають поточний та підсумковий контроль і
проводяться за тестовими технологіями. Поточний контроль здійснюється під час
проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня
підготовленості студентів до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль включає
семестровий контроль та державну атестацію студентів і проводиться з метою оцінки
результатів навчання за ОКР «Молодший спеціаліст».
Цикловою комісією економічно-облікових дисциплін розроблена тематика курсових
робіт та методичні рекомендації щодо їх виконання. Вони містять загальні вимоги щодо
виконання курсових робіт, індивідуальні завдання, критерії оцінювання, список
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рекомендованих джерел, процедуру захисту. Експертною комісією вибірково перевірено
курсові роботи студентів на їх відповідність встановленим вимогам. Суттєвих зауважень не
має.
Констатуємо, що зазначена циклова комісія спрямовує методичну роботу на
впровадження інтерактивних, інноваційних технологій навчання та удосконалення
комплексів методичного забезпечення навчальних дисциплін.
Експертною комісією перевірено наявність передплати на фахові періодичні видання
станом на 2017 рік (додаток 1). Всі зазначені в акредитаційній справі фахові періодичні
видання передплачені на 2017 рік і є в наявності.
Комісією звернено увагу на забезпечення навчальними підручниками, посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою за останні 5 років. Відображена в
акредитаційній справі інформація відповідає дійсності.
Важливим напрямом роботи є впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій
у навчальний процес.
Усі комп’ютерні лабораторії коледжу підключені до мережі Internet, локальна мережа
забезпечує безкоштовний доступ до Internet всіх комп’ютерів коледжу.
Питання формування навчально-методичного забезпечення дисциплін, упровадження
та використання в навчальному процесі інформаційних технологій, поліпшення практичної
підготовки студентів та інші розглядаються на засіданнях методичної ради коледжу.
Практичне навчання в коледжі зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність»
здійснюється відповідно до Положення «Про проведення практик студентів вищих
навчальних закладів України» та Положення «Про практичне навчання студентів ВП НУБіП
України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової», графіком
навчального процесу, наскрізною програмою практик та робочими навчальними програмами
практик.
Навчальні практики проводяться в навчальних лабораторіях та спеціалізованих
кабінетах коледжу після отримання студентами відповідних знань з дисциплін. Керівництво
навчальною практикою здійснюють викладачі коледжу відповідного профілю, які мають
освіту за спеціальністю та певний досвід роботи.
Експертною комісією перевірено інформацію про забезпечення програмами і базами
практик. Згідно з угодами щодо проходження виробничих практик використовується
наступні бази практик: ПП БУДСЕРВІС-ПРОЕКТ ПЛЮС Бориспільський район, Київська
обл., ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки», м. Київ, Київська обл., ТОВ «Експертноправовий центр «Правекс», м. Чернігів Чернігівська область, ТОВ «Козацьке» Бобровицький
район, Чернігівської обл., ФОП Пасічна Олена Володимирівна, Бобровицький район,
Чернігівської обл., ФОП Куйдін Олександр Олександрович, Бахмацький район, Чернігівської
обл., ФОП Крупко Валентина Василівна, Ніжинський район, Чернігівської обл., КЦ
«Ніжинське МБТУ» Чернігівської обласної ради, м. Ніжин, Чернігівської обл.
Комісією перевірені терміни дії угод щодо проходження практик студентами,
порушень не виявлено. Угоди складені терміном на 5 років.
Програми виробничих практик складені з урахуванням рекомендацій фахівців базових
підприємств. Бази практик забезпечують умови якісної підготовки майбутніх фахівців.
На завершальному етапі навчання студенти зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна
діяльність» складають комплексний державний екзамен за фахом. Завдання для державної
атестації розроблені відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого
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спеціаліста з метою здійснення комплексної перевірки теоретичних знань, практичних умінь
і навичок. Екзаменаційні білети включають теоретичні питання та практичні задачі.
Студенти спеціальності мають всі можливості для індивідуальної роботи з
методичними матеріалами, технічними засобами навчання, мають доступ до мережі Ітегпсї.
На сайті коледжу створена \\'еЬ-сторінка економічного відділення, що містить методичні
матеріали для самостійної роботи студентів з дисциплін. Функціонує сайт циклової комісії
економічно-облікових дисциплін
Зусилля циклової комісії економічно-облікових дисциплін спрямовуються на
опрацювання теоретичних та методичних аспектів організації навчання в комп’ютерноорієнтованих освітніх середовищах, формування фонду інформаційних ресурсів та
програмних продуктів навчального й управлінського призначення.
Зокрема, у процесі підготовки фахівців використовуються типові прикладні програми
з інформатики та комп’ютерної техніки, а також програмні продукти: ОС \¥іпс1о\У8 ХР,
«Ліга-Закон Еліт», «1С: Підприємство 8», «Бест-Звіт», «Парус-Підприємство 8» «Податкова
звітність» та інші.
Циклові комісії спрямовують методичну роботу на впровадження інтерактивних,
інформаційних технологій навчання, удосконалення комплексів методичного забезпечення
навчальних дисциплін. У навчальному процесі широко використовуються мультимедійні
засоби, створюються електронні посібники, презентації, засоби контролю знань та ін.
Рівень забезпеченості фахових дисциплін пакетами прикладних програм відповідає
вимогам щодо використання інформаційних технологій у навчальному процесі та
практичній підготовці фахівців.
Розвиток творчих здібностей студентів перебуває в центрі уваги керівників фахових
гуртків. Ефективним засобом розвитку творчих нахилів студентів є залучення їх до науководослідницької роботи, яка здійснюється як безпосередньо у навчальному процесі (пошук,
інформації, підготовка доповідей на семінари, конференції, виконання творчих робіт під час
навчальної та виробничої практики), так і в позанавчальний час.
Інформація про навчально-методичну роботу та виховні заходи, які відбуваються у
коледжі подається на \\еЬ-сайті www.bkeim.org.ua навчального закладу.
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» забезпечує якісну підготовку фахівців, що
відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України, стандартів освіти.

Висновок:
Навчально-методичне
забезпечення
підготовки
фахівців
зі
спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» відповідає державним вимогам з
акредитації.
7. Якість підготовки і використання випускників
Експертна комісія оцінила рівень якості підготовки молодших спеціалістів
спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» на підставі матеріалів самоаналізу та
експертної перевірки залишкових знань студентів.
Серед студентів випускної групи комісією проведені комплексні контрольні роботи з
дисциплін циклів гуманітарної та
соціально-економічної підготовки; математичної,
природничо-наукової підготовки; професійної та практичної підготовки.
Показники абсолютної та якісної успішності студентів із дисциплін відповідають
державним нормативам (таблиця 2).

Голова експертної комісії
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Таблиця 2

Результати самоаналізу та експертизи
Результати самоаналізу
Абсолютна
Назва навчальних дисциплін
Якість
успішність,
навчання, %
%
3
2
1
Цикл гуманітарної підготовки
100
66,7
Історія України
Правознавство
66,7
100

Результати експертизи
Якість
Абсолютна
успішність,
навчання, %
%
4
5
100
100

100
66,7
100
Разом
Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
100
100
55,6
Політична економія

66,7
66,7
66,7
55,6

Вища математика
Економіка підприємства

100

66,7

100

66,7

100

66.7

100

66,7

Статистика

100

55,6

100

55,6

100

61,1

100

61,1

Разом

Цикл професійної та практичної підготовки
100
66,7
100
Оціночна діяль ність
Нормативно-правове
100
66,7
100
регулювання оціночної
діяльності
Фінанси
100
55,6
100

66,7
55,6
55,6

Разом

100

63,0

100

59,3

Всього

100

63,0

100

61,7

Абсолютна успішність становить 100%, якість навчання 63,0 %, що характеризує
достатній рівень фахової підготовки і дотримання вимог акредитації.
Розбіжності самоаналізу та експертизи знаходяться в межах допустимого (абсолютна
успішність - 0 %, якість навчання - 1,3 %). Однак, мають місце помилки у відповідях на
окремі тестові завдання, які, на думку комісії, істотно не впливають на якість знань.

Висновок: Якість підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна
діяльність» відповідає державним акредитаційним вимогам.
8. Перелік зауважень контролюючих органів
та заходи з їх усунення
Упродовж звітного періоду перевірок діяльності закладу зі спеціальності, що
акредитується, контролюючими органами не було.
9. Загальні висновки і пропозиції
На підставі матеріалів, поданих ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки
та менеджменту ім. О.Майнової» та проведеної перевірки експертна комісія Міністерства
освіти і науки України дійшла висновку:
- зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність»
відповідає державним стандартам вищої освіти;
Голова експертної комісії
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- організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення спеціальності
відповідають акредитаційним вимогам;
- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів,
повністю відповідає акредитаційним вимогам;
- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає нормативним
вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший
спеціаліст».
Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне висловити зауваження та
пропозиції, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про
акредитацію, але дають змогу поліпшити якість підготовки фахівців:
- підвищувати фаховий рівень педагогічного складу шляхом навчання в аспірантурі;
- активно використовувати мультимедійну і комп’ютерну техніку та відповідне
програмне забезпечення у процесі викладання фахових дис іиплін;
- продовжити роботу щодо формування банку даних електронних версій підручників та
навчальних посібників, надалі нарощувати електронні
інформаційні ресурси
навчально-методичного забезпечення власногого виробництва;
- продовжити роботу із оновлення та поповнення сучасним обладнанням кабінетів та
лабораторій, залучивши бази практики, технічні можливості потенційних
підприємств-роботодавців через укладання договорів на підготовку фахівців;
- посилити профорієнтаційну роботу, враховувати сучасні методи профорієнтаційної
діяльності для залучення обдарованої молоді та збільшення контингенту студентів.

На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки
України зробила висновок про можливість акредитації у коледжі спеціальності
5.03050802 «Оціночна діяльність» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми,,
навчання.

Голова комісії:
Професор кафедри фінансів суб’єктів
господарювання Львівського національного
університету імені Івана Франка, доктор економічних
наук, професор
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Член комісії:
Голова циклової
комісії обліково-фінансових
дисциплін
Сосницького
сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку

O.A. Біттер

Л.Л. Рублевська

З експертними висновками ознайомлені:
Ректор Національного університету біоресурсів і
природокористування України,
доктор педагогічних наук, професор
Директор ВП НУБіП України
економіки та менеджменту ім. О.

О.В. Гордієнко
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Порівняльна таблиця відповідності стану кадрового забезпечення Ліцензійним
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі спеціальності 5.03050802
«Оціночна діяльність»
(відповідно до наказу МОН молодьспорт України № 1377)

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника
(нормативу)

1
2
3
1. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного
циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативу
4

-

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

-

-

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)

-

-

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

-

-

з них докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в
даному навчальному закладі не менше 10 років, а також
є авторами (співавторами підручників, навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
і спорту України або монографій, до одного доктора
наук або професора)

-

-

3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими
ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин фахових дисциплін
навчального плану спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють в даному навчальному
закладі за основним місцем роботи

Голова експертної комісії
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Продовження таблиці
1

з них докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або 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
навчальних
посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України або монографій, до одного доктора
наук або професора)
4.Частка науково-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)
5. Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
фундаментальної підготовки
6. Наявність
кафедри
зі
спеціальної
(фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної науковопедагогічної спеціальності
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

2

3

4

-

-

-

I цикл - 66,9%

+41,9

II цикл - 59,8%

+34,8

III цикл - 37,1%

+12,1

+

+

-

-

-

-

-

-

-

25

Голова комісії:
Професор кафедри фінансів суб’єктів
господарювання Львівського національного
університету імені Івана Франка, доктор економічних
наук, професор
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Директор ВП НУБіП України
економіки та менеджменту ім. О.
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Порівняльна таблиця дотримання технологічних вимог Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти
Вимоги до значення показника (нормативу)
за початковим рівнем (короткий цикл) вищої
освіти
відхилення
Найменування показника (нормативу)
значення
фактичне
фактичного
значення
показника
значення
(норматив) показника
показника
від нормативного
1
2
3
4
Відповідно до постанови КМУ від ЗО грудня 2015 р. № 1187

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення 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

10,8

+8,4

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

10

13,2

+ 3,2

3.Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
+
+
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
+
+
2) пунктів харчування
+
+
3) актового чи концертного залу
+
+
4) спортивного залу
+
+
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
+
+
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
100
70
+30
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
5.Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, полігонами,
+
+
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності
+
+
1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність
навчального
плану
та
+
+
пояснювальної записки до нього
3. Наявність робочої програми з кожної
+
+
навчальної дисципліни навчального плану
4. Наявність комплексу навчально-методичного
+
+
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки,
+
+
робочих програм практик
-

-

-

/Л
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Продовження таблиці
4
2
3
1
6. Забезпеченість
студентів
навчальними
+
+
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
7. Наявність
методичних
матеріалів
для
+
+
проведення атестації здобувачів
Щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та не менш
закордонними
фаховими
періодичними
як два
+1
3
виданнями відповідного або спорідненого наймену
профілю, в тому числі в електронному вигляді.
вання
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових
видань
англійською
мовою
відповідного
або
спорідненого
профілю
(допускається спільне користування базами
кількома закладами освіти)
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу
освіти, на якому розміщена основна інформація
про його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньонаукова/
видавнича/атестаційна
(наукових
кадрів)
діяльність, навчальні та наукові структурні
підрозділи та їх склад, перелік навчальних
дисциплін
правила
прийому
контактна
інформація)
4. Наявність електронного ресурсу
закладу
освіти який містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

-

-

-

+

+

-

ЗО

35

+5

Голова комісії:
Професор кафедри фінансів суб’єктів
господарювання Львівського національного
університету імені Івана Франка, доктор економічних
наук, професор

О.А. Біттер

Член комісії:
Голова циклової
комісії обліково-фінансових
дисциплін
Сосницького
сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку

блевська

З експертними висновками ознайомлені:
Ректор Національного університету біоресурсів
природокористування України,
доктор педагогічних наук, професор

иІМ.Шй
Ніколаєнко

Директор ВП НУБіП України «Бобровиць
економіки та менеджменту ім. О. Майнов

*

Голова експертної комісії

/ Ч>

рдієнко
О.А. Біттер
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Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог піодо якісних характеристик
підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність»
(відповідно до наказу МОН молодьспорт України № 689)

Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника
(нормативу)

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативу

1

2

3

4

100

100

-

100

100

-

100

100

-

90

100

+ 10

« 4 » ), %

50

6 6 ,7

+ 1 6 ,7

2.2 Рівень знань студентів з природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання, %

90

100

+ 10

50

61,1

+ 11,1

І. Якісні характеристики підготовки фахівців
1 . Умови забезпечення державної гарантії якості вищої

освіти
1 . 1 Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю,
%
1. 2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного
складу за останні 5 років, %
1.3 Чисельність науково-педагогічних (педагогічних)

працівників, що обслуговують спеціальність і працюють
у навчальному закладі за основним місцем роботи, які
займаються вдосконаленням навчально-методичного
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою
підручників та навчальних посібників, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки

фахівців), не менше %
2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та соціальноекономічної підготовки:
2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання, %
2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і

2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
« 4 » ), %

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової)
підготовки:
2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання, %

і
90

100

+10

50

59,3

+9,3

-

-

-

2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
« 4 » ), %

3 . Організація наукової роботи

Голова експертної комісії

О.А. Біттер
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1
3.1 Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів
3.2 Участь студентів у науковій роботі (наукова робота
на кафедрах та в лабораторіях; участь в наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних
олімпіадах тощо)

Голова комісії:
Професор кафедри фінансів суб’єктів
господарювання Львівського національного
університету імені Івана Франка, доктор економічних
наук, професор

Продовження таблиці
3
4

2
-

-

-

-

-

-

л А

^
/ ' У ') ^ . /

Член комісії:
Голова циклової
комісії обліково-фінансових
дисциплін
Сосницького
сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку

O.A. Біттер

Л Л . Рублевська

З експертними висновками ознайомлені:
Ректор Національного університету біоресурсів
природокористування України,
доктор педагогічних наук, професор
Директор ВП НУБіП України «Боброви
економіки та менеджменту ім. О. Майні

7

С.М. Ніколаєнко

.В. Гордієнко

ї ї ’. 0 4 4 'І ‘ Л

Голова експертної комісії

0 А - БіттеР
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Додаток 1

Список фахових періодичних видань з
спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність»
№
з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1

2

3
Журнали

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 9 9 6 -2 0 1 7
2 0 0 2 -2 0 1 7
19 9 6-2017
1 9 9 6 -2 0 1 7
19 9 6 -2 0 1 7
2 0 0 0 -2 0 1 7
1 9 9 6 -2 0 1 7
2 0 0 4 -2 0 1 7
1 9 9 6 -2 0 1 7
2 0 0 4 -2 0 1 7

Бухгалтерський облік і аудит
Бухгалтерія в сільському господарстві
Вісник податкової служби
Економіка АПК
Економіка, фінанси, право
Охорона праці
Пропозиція
Пожежна безпека
Фінанси України
Фінансовий контроль
Газети
Агробізнес сьогодні
Прес-біржа
Бюджетна бухгалтерія
Баланс-бюджет
Все про бухгалтерський облік
Голос України
Оплата праці
Праця і зарплата
Головбух: бюджет

2 0 0 7 -2 0 1 7
2011 -2017
2 0 0 7 -2 0 1 7
2005 -2017
1 9 99-2017
1 9 9 2 -2 0 1 7
2 0 1 0 -2 0 1 7
1 9 9 8 -2 0 1 7
2 0 0 9 -2 0 1 7

Голова комісії:
Професор кафедри фінансів суб’єктів
господарювання Львівського національного
університету імені Івана Франка, доктор економічних
наук, професор

О.А. Біттер

Член комісії:
Голова циклової
комісії обліково-фінансових
дисциплін
Сосницького
сільськогосподарського
технікуму бухгалтерського обліку

Голова експертної комісії

ґ

Ґ

Л.Л. Рублевська

У

У

ґ

'И

і"

О.А. Біттер

