
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

за спеціальністю
5.09010201 «Виробництво та переробка продукціїтваринництва» 

галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 
у Маслівському аграрному технікумі ім. П. X. Гаркавого 
Білоцерківського національного аграрного університету

Згідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 9 серпня 2001 
року (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1124 від 31.10.2011; 
№801 від 15.08.2012; №692 від 18.09.2013) і Положення «Про експертну комісію 
та порядок проведення акредитаційної експертизи», затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України № 16 від 14.01.2002 р. та наказу Міністерства 
освіти і науки України №78-а від 02.02.2017 року «Про проведення 
акредитаційної експертизи» експертна комісія Міністерства освіти і науки 
України, здійснювала роботу' у складі:

Голова комісії: Кривенок Микола Якович -  професор кафедри годівлі 
тварин та технології кормів ім. ГІ. Д. Пшеничного Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, 
доцент;

Член комісії: Фурлета Віктор Севастьянович -  завідуючий відділенням 
виробництва і переробки продукції тваринництва Тальянківського агротехнічного 
коледжу Уманського національного університету садівництва, викладач вищої 
категорії, відмінник аграрної освіти і науки.

Комісія розглянула подану Маслівським аграрним технікумом 
ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 
акредитаційну справу та провела з 08 лютого по 10 лютого 2017 р. експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності нормативам та вимогам, 
затвердженим Міністерством освіти і науки України щодо акредитації підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка 
продукції тваринництва» галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 
на місці за наступними критеріями:

- достовірність інформації, підготовленої технікумом і поданої до 
Міністерства освіти і науки України із заявою про акредитацію з підготовки 
фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст»;

- відповідність навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу до встановлених законодавством вимог;

- відповідність освітньої діяльності технікуму до державних вимог щодо 
підготовки фахівців;

Голова комісії VI.>1. Кривенок



- якість навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та 
організації навчальної, методичної, виховної і профорієнтаційної роботи;

- визначення рівня теоретичних та практичних знань, умінь і навичок 
студентів за результатами проведення контрольних замірів рівня знань студентів 
за ККР з циклів дисциплін гуманітарної і соціально-економічної, природничо- 
наукової, професійної та практичної підготовки.

На підставі вивчення навчально-методичного, матеріально-технічного, 
кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» експертна комісія встановила 
наступне.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Маслівський аграрний технікум як навчальний заклад існує з 1920 року, 
коли згідно з наказом Наркомзему на базі селянської гімназії було створено 
Сільськогосподарський технікум з правами вищого навчального закладу. Па той 
час це був єдиний у колишньому СРСР спеціалізований вищий навчальний заклад 
з підготовки селекціонерів-насіннярів. Перший випуск фахівців вищої 
кваліфікації відбувся в 1925 році. У 1928 році на базі сільськогосподарського 
технікуму організовується перший у Радянському Союзі сільськогосподарський 
інститут селекції і насінництва. За шістнадцять років свого існування 
Маслівський інститут селекції і насінництва ім. К.А. Гімірязєва підготував 
близько 500 селекціонерів-насіннярів, із яких 5 стали академіками, багато 
випускників захистили докторські та кандидатські дисертації, стали видатними 
організаторами сільськогосподарського виробництва, поповнили науково- 
педагогічні колективи вузів і технікумів. При інституті функціонувала 
агропрофшкола з дворічним терміном навчання.

З 01.09.1937 р. Маслівський інститут згідно з Постановою РНК УРСР за 
№274 від 11.08.1937 р. і наказу Наркомзему було реорганізовано в 
сільськогосподарський технікум з правами середнього навчального закладу, а 
студентів ВНЗ для завершення навчання було переведено до Одеського та 
Харківського інститутів.

У 1972 році Постановою Ради Міністрів УРСР №6 від 27.01.1972 р. на базі 
технікуму і місцевого колгоспу було створено Маслівський радгосп технікум.

Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 18.06.1993 
року технікум віднесений до вищих закладів освіти 1-го рівня акредитації.

Наказом Міністерства агропромислового комплексу України № 12 від 
3 1.01.2000 року Маслівський радгосп -  технікум ім. П. Х.Гаркавого 
перейменовано у Маслівський державний аграрний технікум ім. П. X. Гаркавого.

У 2005 році згідно з розпорядженням Міністерства АПІС № 57 від 
08.11.2005 р. Маслівський державний аграрний технікум ім. II. X. Гаркавого було 
перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Маслівський державний 
аграрний технікум ім. П. X. Гаркавого».

У 2009 році Маслівський аграрний технікум ім. П. X. Гаркавого було 
реорганізовано шляхом приєднання до Білоцерківського національного аграрного
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університету згідно з наказами Міністерства аграрної політики України від 
22.1 1.2009 р. за № 833 та від 31.12.2009 р. № 964, як відокремлений структурний 
підрозділ без права юридичної особи, який іменується як Маслівський аграрний 
технікум ім. П. X. Гаркавого білоцерківського національного аграрного 
університету.

Маслівський аграрний технікум ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету проводить освітню діяльність, пов'язану із 
здобуттям вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста. Технікум заснований на державній формі власності.

Експертна комісія перевірила оригінали документів, які засвідчують право 
на здійснення освітньої діяльності: Статут Білоцерківського національного 
аграрного університету, затверджений Міністерством освіти і науки України 
21 жовтня 2015 р. (нова редакція); Положення про Маслівський аграрний 
технікум ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 
університету, затверджене ректором Білоцерківського І ІДУ 28.10.2016 р. (нова 
редакція); свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Білоцерківського 
національного аграрного університету (серія А01 № 339012 від 22.09.2008 р.); 
довідка АБ № 474238 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України, видана 22.03.2012 р. для Білоцерківського НАУ; наказ Міністерства 
аграрної політики України від 25 листопада 2009 р. №833 про створення 
відокремленого структурного підрозділу Білоцерківського НАУ; Довідка про 
внесення Білоцерківського національного аграрного університету до Державного 
реєстру вищих навчальних закладів України, реєстраційний 
№ 10-Д-195 від 06.1 1.2012 р. Технікум має ліцензію АГ № 636108 від 10 березня 
2015 р., (видана на підставі рішення АК від 08.07.2014 р., протокол №110) на 
право підготовки молодших спеціалістів з 6 спеціальностей за 4 галузями знань.

Адреса навчального закладу: 08850,
Київська область,
Миронівський район,
с. Маслівка,
вул. Незалежності, 66,
тел./факс: (04574) 3-33-21, (4574) 3-33-34.

Технікум проводить підготовку молодших спеціалістів у відповідності із 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Білоцерківського 
національного аграрного університету. Положення про Маслівський аграрний 
технікум ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного 
університету, Положенням про організацію навчального процесу та іншими 
нормативно-правовими та законодавчими актами України.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії технікум здійснює 
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
(сертифікати про акредитацію серія НД-1 №№ 1079981, 1079982, 1056575, 
1076216, 1075805, 1078530):

- на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації 
молодшого спеціаліста;
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- на основі базової загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації 
молодшого спеціаліста та з одночасним отриманням повної загальної середньої 
освіти.

Маслівський аграрний технікум ім. 11. X. Г аркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету здійснює підготовку молодших 
спеціалістів за шістьма спеціальностями (табл. 1).

Таблиця 1. Перелік напрямів підготовки та спеціальностей у 
Маслівському AT БНАУ

Підготовка молодших спеціалістів

Шифр та найменування галузі 
знань

Код та назва спеціальності
Ліцей шван 

прийому 
денна

II й обсиі 
(осіб) 
заочна

0901
Сільське господарство і 

лісництво

5.09010103
Виробництво і переробка продукції 

рослинництва
50 50

5.09010102
Організація і технологія ведення 

фермерського господарства
25 25

5.09010201
Виробництво та переробка продукції 

тваринництва
50 50

0306
Менеджмент і адміністрування

5.03060101
Організація виробництва 40 зо

0305
Економіка та підприємництво

5.03050801 
Фінанси і кредит ЗО зо

0701
Транспорт і транспортна 

інфраструктура

5.07010602
Обслуговування та ремонт автомобілів і 

двигунів
25 25

Маслівський аграрний технікум ліцензовано на провадження освітньої 
діяльності, пов’язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних 
вимог до кваліфікованих робітників зі спеціальностей: «Водій автотранспортних 
засобів (категорії «В»)», «Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)», 
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва». І Начальний заклад 
проводить підготовку кваліфікованих робітників також за професіями «Оператор 
ветеринарної обробки с/г тварин», «Оператор штучного осіменіння с/г тварин і 
птиці», «Лаборант-насінняр».

Після отримання диплому молодшого спеціаліста випускники Маслівського 
аграрного технікуму ім. II. X. Гаркавого мають можливість навчатися за 
скороченим терміном навчання у вищих навчальних закладах України для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спорідненими 
спеціальностями.

З поданих технікумом документів (наказів про зарахування на посади, 
особових справ, трудових книжок) встановлено, що в технікумі викладають 52 
особи. На посадах викладачів спецдисцишйн працюють особи з відповідною 
вищою освітою та з певним досвідом роботи на виробництві та в освіті.
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спеціальністю «Агрономія», кваліфікація -  викладач агрономічних дисциплін. 
Загальний стаж -  34 роки, стаж безпосередньої педагогічної роботи -  32 роки, на 
посаді заступника директора з навчальної роботи - з 19 липня 2010 року, 
виконувач обов’язків директора технікуму з 28 березня 2016 року, на посаду 
директора технікуму призначена 03 червня 2016 року.

Загальна характеристика Маслівського AT БНАУ наведена в табл.2.

Таблиця 2. Заг альні показники розвитку Маслівського AT БНАУ

№
п/п Показники діяльності закладу освіти Кількісні

параметри
1 2 3

Кількість студентів, разом осіб, 
у т.ч. за формами навчання: 751
- денна; 573
- заочна. 178

2.
Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі: 
- осіб; 216

- % від загальної кількості. 28,76
Кількість спеціальностей за якими ведеться підготовка фахівців, разом 6

3.
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 
- молодший спеціаліст; 6
- бакалавр; -

- спеціаліст. -

Кількість факу льтетів (відділень): 2
4 -  з підготовки бакалаврів -

-  з підготовки молодших спеціалістів 2
Кількість кафедр (циклових комісій), разом 6

5 - з них випускаючих 4

6.
Загальна чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників 
разом осіб 52
у т.ч.: - штатних 49

- сумісників 3
Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені: 
- докторів наук

1
- кандидатів наук 2
- здобувачів та аспірантів 2

7. в т.ч. штатних: 
- докторів наук -
- кандидатів наук 1
сумісників:
- докторів наук; 1
- кандидатів наук. 1

8. Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено 
співробітництво.
Загальний обсяг фінансування навчального процесу на 2015 р., тис. грн.: 11133,10
у т.ч. бюджетні надходження, тис. гри.: 5304,1

9. кошти, які надійшли від фізичних і юридичних осіб. тис. грн.: 5829,0
у т.ч. з розрахунку на 1 державну гривню 1,1
Питома вага спецкоштів у загальних грошових надходженнях, % 52,3

10 Кількість посадкових місць в читальних залах 40
11. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів, у т.ч. з виходом до мережі 

Інтернет 34
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Для забезпечення якісного викладання професійно-орієнтованих дисциплін 
зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 
створена циклова комісія викладачів зоотехнічних дисциплін.

Вивчення дисциплін спеціальності забезпечують:
• випускова циклова методична комісія викладачів зоотехнічних дисциплін;
• обслуговуючі предметні комісії загальноосвітніх дисциплін, а також 

технічних, соціальних, економічних, агрономічних дисциплін.
У цілому кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в технікумі 

відповідає вимогам, що ставляться до навчального закладу І рівня акредитації, у 
т.ч. з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва».

Навчально-виховний процес у Маслівському аграрному технікумі 
ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 
повністю забезпечений аудиторним фондом, адміністративними та допоміжними 
приміщеннями. Всі приміщення технікуму є його власністю, відповідають 
санітарно-технічним вимогам і забезпечують необхідні умови для підготовки 
фахівців, у тому числі зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка 
продукції тваринництва». Всі кабінети та лабораторії, що передбачені навчальним 
планом, є в наявності.

У комплекс споруд входять 6 навчальних та 1 адміністративний корпуси, 
2 навчально-виробничі майстерні, 1 гуртожиток на 360 місць, їдальня та інші 
господарські приміщення. У центральному корпусі розміщені актова і спортивна 
зали, бібліотека з читальною залою. Усі будівлі і споруди знаходяться в доброму 
стані, відповідають санітарним та будівельним нормам і правилам техніки 
безпеки в закладах освіти. Документи про право власності на приміщення 
технікуму знаходяться на стадії виготовлення у Білоцерківському національному 
аграрному університеті, про що є відповідна довідка університету.

Загальна площа всіх будівель -  17586,79 м2, у тому числі: навчальні 
приміщення -  10659,19 м2, гуртожиток -  5250 м2, їдальня -  1677,6 м2, актова зала
-  260 м2, спортивна зала -  162,2 м2, стадіон з біговими доріжками, баскетбольна 
та волейбольна площадки, тренажерна, гімнастична і тенісна зали, бібліотека -  
325 м2, у якій функціонує читальний зал на 40 місць. Навчальна площа на одного 
студента при фактичному контингенті студентів становить 17,5 м2. З урахуванням 
ліцензованого обсягу навчальна площа складає 11,3 м2. Тобто навчальний заклад 
має можливість щодо збільшення ліцензованого обсягу прийому за рахунок 
власних навчальних площ. Вимоги технічної, пожежної, електро- і радіаційної 
безпеки дотримуються. Навчальні приміщення паспортизовані.

До послуг студентів технікуму -  бібліотека та комп'ютерні кабінети з 
виходом до мережі Internet.

Ректор Білоцерківського національного аграрного університету -  
Даниленко Анатолій Степанович, академік Національної академії аграрних наук 
України, доктор економічних наук, професор, державний службовець 1 рангу.

Директор технікуму -  Пахович Наталія Марцинівна, 1960 року народження, 
закінчила Українську сільськогосподарську академію у 1982 р. за спеціальністю 
«Агрохімія і грунтознавство», кваліфікація - вчений агроном, а також у 1985 році
-  педагогічний факультет Української сільськогосподарської академії за
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ринку праці, проводить систематичну й цілеспрямовану роботу з випускниками 
загальноосвітніх навчальних закладів щодо їхньої орієнтації на здобуття 
спеціальностей, необхідних галузям економіки України. З метою формування 
якісного контингенту студентів в технікумі проводиться профорієнтаційна робота 
за такими формами: дні відкритих дверей, публікації в пресі обласних рівнів та 
довідниках для вступників у ВНЗ, виступи агітаційних бригад та волонтерських 
студентських загонів, репортажі на обласних та центральних каналах 
телебачення, трансляція фільмів та відеокліпів про навчальний заклад, 
відвідування шкіл районів Київської та Черкаської областей членами 
педагогічного колективу Маслівського аграрного технікуму. Порушень 
законодавчих та нормативних актів при проведенні прийому не виявлено.

У 2014 році прийнято на навчання 47 осіб, з них 43 особи -  на 1 курс на 
основі базової загальної середньої освіти, 4 особи -  на 2 курс на базі повної 
загальної середньої освіти за сертифікатами зовнішнього незалежного 
оцінювання якості знань; у 2015 році контингент студентів зі спеціальності 
поповнився на 52 особи, з них -  40 осіб на 1 курс, 12 осіб - на 2 курс, та у 2016 
році прийнято 46 осіб -  42 особи на 1 курс, та 4 особи на 2 курс.

Показники формування контингенту студентів та динаміка змін 
контингенту студентів за спеціальністю 5.09010201 «Виробництво та переробка 
продукції тваринництва» наведені в табл. З та табл. 4 за останні 3 роки.

Таблиця 3. Показники формування контингенту студентів 
5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»

Показник
Роки

2014 2015 2016
1. Ліцензований обсяг підготовки, осіб 50/50 50/50 50/50
2. Прийнято на навчання всього, осіб 72 64 89
- денна форма 47 52 46
у т.ч. за держзамовленням 45 42 42
- заочна форма 25 12 43
\ т. ч. за держзамовленням 10 - 5
- нагороджених медалями або гих. що - - -
- отримали свідоцтво з відзнакою - -
- зарахованих на пільгових умовах - - -
3. Подано заяв на 1 місце за формами навчання:
- денна форма 1.68 2.26 7 ">7
- заочна форма 0.76 0.24 0.96
4. Конкуре абітурієнтів на місця держзамовлення
- денна форма 2.05 2.98 2.92
- заочна форма 3.8 12 9,6
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Діяльність технікуму спрямована на формування професійної 
компетентності та розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх фахівців. Для 
цього є всі умови: сучасні аудиторії, обладнані необхідним сучасним
устаткуванням лабораторії, навчально-виробничі майстерні, навчально-дослідне 
господарство, колекційно-дослідне поле, комп’ютерні класи з прямим доступом 
до мережі Інтернет, бібліотека, спортивна та актова зали, їдальня, гуртожиток 
тощо.

Достовірність інформації щодо загальної характеристики вищого 
навчального закладу, поданої в акредитаційній справі Маслівського аграрного 
технікуму ім. II. X. Гаркавого Білоцерківського І ІДУ перевірена та підтверджена 
експертною комісією.

Висновок: Достовірність інформації, що міститься в акредитаційній 
справі, поданої до Міністерства освіти і науки України Маслівського 
аграрного технікуму ім. II. X. Гаркавого Білоцерківського НАУ перевірена на 
підставі оригіналів відповідних документів та підтверджує право технікуму 
провадити освітню діяльність відповідно до чинної ліцензії.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Маслівський аграрний технікум ім. П. X Гаркавого Білоцерківського І ІДУ - 
багатопрофільний вищий навчальний заклад пертого рівня акредитації, який 
займається підготовкою високопрофесійних фахівців для аграрного виробництва 
Київщини, Черкащини та України загалом.

Технікум є центром підготовки кадрів за напрямками підготовки освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». З  урахуванням структурних змін, 
які відбуваються в аграрному секторі, фахівці спеціальності 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва» працевлаштовуються у 
колективних сільськогосподарських підприємствах, господарствах різних форм 
власності, науково-дослідних установах тощо.

Формування контингенту студентів здійснюється за рахунок державного 
замовлення, а також коштів юридичних і фізичних осіб (у межах ліцензійного 
обсягу).

Правила прийому до Маслівського аграрного технікуму ім. П. X. Гаркавого 
є складовими правил прийому до Білоцерківського національного аграрного 
університету і розробляються на підставі Типових правил прийому до вищих 
навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, які 
розглядаються приймальною комісією Білоцерківського національного аграрною 
університету та затверджуються ректором Білоцерківського НАУ.

Контингент студентів за спеціальністю 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» формується із випускників шкіл на основі 
базової загальної середньої освіти за результатами вступних випробувань, із 
випускників шкіл на базі повної загальної середньої освіти за сертифікатами 
зовнішнього незалежного оцінювання якості знань.

Для забезпечення прийому в навчальному закладі розроблена чітка система 
профорієнтаційної роботи. Колектив технікуму здійснює постійний моніторинг
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Таблиця 4. Динаміка зміни контингенту студентів 
спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»

Назва показника Роки
2014 2015 2016

Курс 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 |
1. Всього студентів на 
спеціальності на 1.10 
відповідного року

43 43 36 20 40 49 33 27 42 38 43 28

2. Всього студентів у технікумі 
на 1.10 відповідного року 144 165 148 94 155 149 144 118 160 148 148 117

3. Кількість студентів, яких 
відраховано, всього - - - - - - 10 9 2 6 5

у т.ч.
- невиконання навчального 
плану
- за власним бажанням - - - - - - 2 1 - 2 - -
- за грубі порушення 
дисципліни
- у зв'язку з переведенням до 
інших В113
- у зв'язку з переведенням на 
інші форми навчання - - - - - - 8 8 6 5

- призов до лав Української 
армії
4. Кількість студентів, які 
зараховані на старші курси, 
всього

- - - - - 6 - - - - -

у т.ч. - 1 -
- переведених і інших 151 ІЗ - - - - 6 1 - - - - - -
- поновлених на навчання - 1 - -

Висновок: Експертна комісія засвідчує, що Маслівський аграрний 
технікум ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського НАУ дотримується 
законодавчих та нормативних вимог проведеного прийому студентів.

Експертний аналіз підтвердив, що набір студентів галузі знань 0901 
«Сільське господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво 
та переробка продукції тваринництва» ОКР «молодший спеціаліст» 
відповідає потребам регіону. Формування контингенту студентів 
здійснюється відповідно до ліцензованого обсягу та чинного законодавства 
України без порушень. Організаційні та рекламні заходи, система 
профорієнтаційної роботи, наявність тісних контактів з ліцеями, школами, 
училищами, випускники яких забезпечують формування якісного складу 
студентів, надає можливість забезпечувати підготовку фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Оформлення та зберігання 
матеріалів за результатами проведеної діяльності відповідає встановленим 
вимогам. Загалом робота педагогічного колективу технікуму з питань 
формування контингенту студентів заслуговує позитивної оцінки. Технікум
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щорічно повністю виконує план прийому студентів за державним 
замовленням.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

У результаті перевірки на місці, експертною комісією встановлено, що 
зміст підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 
спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у Маслівському 
аграрному технікумі в цілому відповідає освітньо-професійній програмі 
підготовки «молодшого спеціаліста», чинному законодавству та державному 
стандарту вищої освіти. У варіативній частині навчальних планів враховані 
вимоги роботодавців до фахівців.

У навчальних планах цикли дисциплін професійно-орієнтованої. 
гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової та професійно- 
практичної підготовки співвідносяться у відповідності до вимог Державних 
стандартів освіти. Щорічний обсяг трудомісткості навчальної діяльності студента 
відповідає нормативним та акредитаційним вимогам.

В основу підготовки фахівців - техніків-технологів з виробництва та 
переробки продукції тваринництва покладено галузевий стандарт вищої освіти 
України з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва». До складу галузевого 
стандарту спеціальності входять: освітньо-кваліфікаційна характеристика,
освітньо-професійна програма, засоби діагностики якості вищої освіти 
молодшого спеціаліста галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» зі 
спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» та 
їх варіативні компоненти. Організація та забезпечення навчально-практичної 
діяльності в навчальному закладі проходить у тісній співпраці з Радою 
роботодавців. На засіданнях Ради розглядаються плани роботи технікуму, звіти 
про їх виконання, узгоджуються графіки проведення практики.

На підставі вищезазначених документів розроблено навчальний план 
підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва», який відповідає освітньо-професійній 
програмі підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст». Навчальний план 
складається з трьох циклів: циклу дисциплін гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки -  810 гол. (22,5 кредитів), циклу природничо-наукової 
підготовки 1161 год. (32,25 кредитів) та циклу дисциплін професійної та 
практичної підготовки -  2025 год. (56,25 кредитів). Усі навчальні дисципліни 
передбачають нормативну та варіативну частини. Варіативна частина складає 324 
год. (9,0 кредитів). Загальний обсяг навчальних годин складає 6480 годин або 180 
кредитів.

На виконання вимог наказу МОЇ І України №1 107 від 05.12.2008 року «Про 
проведення експертизи навчальних планів вищих навчальних закладів» та наказ) 
МОН України від № 384 29.03.2012 року «Про затвердження форм документів з 
підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-TV рівнів акредитації» комісія 
провела у технікумі експертизу навчального плану спеціальності 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва».
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Експертна комісія встановила наступне:
> навчальний план спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 

переробка продукції тваринництва» у Маслівському AT БНАУ розроблено на 
основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за 
спеціальностями галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» від 
12.08.2013 р. Навчальний план розглянутий на методичній раді і затверджений 
директором технікуму та Вченою радою Білоцерківського НАУ у встановленому 
порядку;

> навчальний план денної форми навчання розрахований на 3 роки 10 
місяців навчання, загальний обсяг навчальних годин складає 6480, у тому числі 
1988 год. самостійна робота, практичне навчання становить 1674 год.

г  у  навчальному плані передбачено три цикли дисциплін нормативної 
частини: гуманітарної га соціально-економічної підготовки, природничо-наукової 
підготовки, професійно-практичної підготовки;

> нормативна частина навчального плану складає 59,3%, варіативна -  
40,7%, що відповідає вимогам державного стандарту освіти;

> навчально-методичне забезпечення організації навчального процесу 
відповідає вимогам галузевих стандартів МОН України і СЖХ та ОГНІ 
підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст», інших положень чинного 
законодавства України з питань вищої освіти.

У технікумі обсяг і види практичної підготовки фахівців зі спеціальності
5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» забезпечують 
набуття умінь та навичок, передбачених ОКХ молодшого спеціаліста. Вони в 
цілому відповідають чинним вимогам щодо організації навчального процесу, 
послідовності засвоєння теоретичних курсів і враховують специфіку майбутньої 
діяльності фахівця гехніка-технолога з виробництва і переробки продукції 
тваринництва.

Висновок: У Маслівському аграрному технікумі ім. П. X. Гаркавого 
Білоцерківського національного аграрного університету спеціальність 
5.091)10201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» нібе течена 
ОКХ, ОПП, навчальним планом та навчальними програмами у  відповідності 
до вимог Міністерства освіти і науки України щодо акредитації 
спеціальності.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ГА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У технікумі до початку навчального року на основі навчального плану 
розробляється графік освітнього процесу, який обумовлює конкретні терміни 
проведення теоретичних занять, практик, екзаменаційних сесій, канікул, а також 
перелік екзаменів на кожний семестр.

Експертна комісія констатує, що графік освітнього процесу, який складений 
на підставі навчального плану для спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва», є обґрунтованим і оптимально поєднує 
теоретичне і практичне навчання. Освітній процес регламентується розкладом
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занять, який складається на кожен семестр і затверджується директором 
технікуму.

Організація освітнього процесу, самостійної роботи студентів, контролю 
знань, організація і порядок проведення виробничих технологічної та 
переддипломної практик, оформлення та видання методичних розробок, робота 
педагогічних працівників здійснюється відповідно до нормативних документів. 

Для організації навчального процесу з підготовки фахівців спеціальності
5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»
використовують і інші методичні документи, а саме:

• типові програми з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
• робочі програми з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
• наскрізну програму практичної підготовки студентів;
• комплексні кваліфікаційні роботи (ККР) для оцінювання рівня знань 
студентів з фаху;
• методичні рекомендації для самостійної роботи студентів;
• методичні рекомендації для державної атестації студентів.
Навчальний процес з підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010201

«Виробництво та переробка продукції тваринництва» забезпечений необхідною 
навчально-методичною, нормативно-довідковою літературою, що зосереджена у 
фондах бібліотеки технікуму та циклової комісії зоотехнічних дисциплін.

Експертна комісія констатує, що навчально-методичне забезпечення 
спеціальності у технікумі складається з наступних елементів:

о освітньо-кваліфікаційна характеристика з варіативною складовою; 
о засоби діагностики якості вищої освіти з варіативною складовою; 
о освітньо-професійна програма з варіативною складовою; 
о навчальний план; 
о робочий навчальний план; 
о програми навчальних дисциплін; 
о робочі програми навчальних дисциплін; 
о програми практик;
о методична документація для організації самостійної роботи студентів з 

дисциплін навчального плану;
о методичні рекомендації для державної атестації студентів.
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до навчальних програм, 

СЖХ і ОГНІ спеціальності.
Рівень навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної 

дисципліни навчального плану спеціальності 5.09010201 «Виробництво іа 
переробка продукції тваринництва» становить 100%.

Завдання для комплексних контрольних робіт містять як теоретичну, так і 
практичну частини дисциплін усіх циклів за навчальним планом спеціальності
5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва». При розробці 
критеріїв оцінки ККР за основу обрано повноту і правильність виконання 
завдань. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки рівня 
остаточних знань з дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки, природничо-наукової підготовки, професійно-практичної підготовки 
складає 100%.
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Комісією встановлено, що практика студентів спеціальності 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва» у технікумі 
організовується згідно «Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України № 93 від 08 квітня 1993 року.

Відповідно до затверджених навчальних планів, за весь період навчання 
практична підготовка студентів на здобуття кваліфікації «техніка-технолога з 
виробництва та переробки продукції тваринництва» складається з навчальних 
практик, технологічної та переддипломної практики. Навчальним планом 
підготовки студентів передбачено навчальну практику (19 тижнів) та виробничу 
практику (технологічну - 8 тижнів, переддипломну - 4 тижні). Навчальна
практика проводиться в лабораторіях, навчальних класах на виробництві, на 
навчально-дослідній фермі під керівництвом кваліфікованих викладачів 
технікуму.

Для проведення виробничої практики у технікумі, наявні угоди, укладені з 
провідними сільськогосподарськими підприємствами різних форм власності 
Київської та Черкаської областей.

Обговорення та підведення підсумків практик проводиться у формі 
диференційованих заліків.

Педагогічними працівниками розроблено навчально-методичні комплекси з 
практичної підготовки студентів, робочі програми практичної підготовки, 
методичні рекомендації для проходження практики. Рівень забезпеченості 
програмами всіх видів практик складає 100%.

Викладачами циклової комісії зоотехнічних дисциплін розроблено 
відповідні методичні рекомендації для підготовки та складання комплексного 
державного іспиту студентами спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва», які містять перелік теоретичних та 
практичних питань, табличний матеріал, перелік додатків. список 
рекомендованих літературних джерел та вимоги щодо оформлення роботи. 
Комплексний державний іспит проходить у письмовій формі.

Проведення державної атестації відбувається відповідно до Положення про 
порядок створення та організацію роботи ДЕК у ВНЗ України.

Обсяг навчальних годин самостійної роботи студентів згідно з навчальним 
планом спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції 
тваринництва» складає 1988 год. Для організації самостійної роботи студентів 
розроблено та затверджено методичні рекомендації з усіх дисциплін навчального 
плану. Рівень дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів складає 
100% .

У технікумі використовуються критерії оцінки рівня знань студентів, 
викладені у «Положенні про оцінювання знань студентів», схваленого 
педагогічною радою технікуму та затвердженого директором.

На підставі аналізу навчально-методичного забезпечення, експертна комісія 
констатує, що фактичні дані технікуму за кількісними та якісними показниками в 
цілому відповідають Ліцензійним умовам та державним гарантіям якості освіти.

Рівень практичної підготовки га її якість забезпечує набуття вмінь та 
навичок, передбачених ОКХ «молодший спеціаліст», відповідає існуючим
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вимогам та враховує специфіку майбутньої діяльності фахівця. Навчально- 
методичне забезпечення організації освітнього процесу відповідає вимогам ОКХ і 
01IIІ фахівців, інших положень чинного законодавства України з питань вищої 
освіти.

Комплексні контрольні роботи (ККР) для проведення замірів залишкових 
знань студентів під час акредитаційної експертизи відповідають вимогам 
«Положення про акредитацію ВПЗ і спеціальностей у ВНЗ та вищих професійних 
училищах» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 978 від 
09.08.2001 року) і належним чином затверджені.

Висновок’: Комісія підтверджуй відповідність реального стану
навчально-методичного забезпечення даним, наведеним у  звіті про 
самоаналіз. Організація освітнього процесу у  технікумі здійснюється 
відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Навчально- 
методичне забезпечення спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» відповідає умовам акредитації 
підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст».

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Аналіз відповідності кваліфікації заявлених штатних педагогічних 
працівників нормативним вимогам щодо дисциплін, які вони викладають, було 
проведено експертною комісією спільно з представниками технікуму. Усі 
педагогічні працівники відповідають нормативним вимогам щодо викладання 
дисциплін за дипломом про освіту, спеціальністю, категорією, підвищенням 
кваліфікації за фахом.

Перевірка якісного складу відбувалася на підставі аналізу особових справ 
керівного та викладацького складу, які залучені до підготовки молодших 
спеціалістів спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції 
тваринництва».

Підготовку фахівців зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» забезпечує 6 циклових комісій технікуму. 
Для забезпечення викладання дисциплін навчального плану зі спеціальності
5.09010201 «Виробництво га переробка продукції тваринництва» у 2016-2017 
навчальних роках залучено 32 висококваліфікованих педагогічних працівників, 
100% яких працюють на постійній основі. Із викладацького складу 18 викладачів 
мають вищу кваліфікаційну категорію (56,3%)( з них 3 викладачі-методисти 
(9,4%), 1 старший викладач (3,1%), «Відмінник освіти України» - 2 (6,3%)), 1 
кандидат с/г наук (3,1%), викладачі 1 категорії 10 (31,3%), викладачі II категорії 
- 1 (3,1%) і викладачі -  спеціалісти -2 (6,3%).

Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні 
години дисциплін навчального плану спеціальності та працюють у цьому 
навчальному закладі за основним місцем роботи відповідає акредитаційним 
вимогам, а саме: з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  
81,3%; з циклу математичної та природничо-наукової підготовки -  62,2%, в т.ч. 
кандидат с/г наук 15%; з циклу професійної та практичної підготовки -49,4%. в
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т.ч. 13,3% кандидат с/г наук. Таким чином, частка викладачів спеціальності з 
вищою категорією є досить значною, що відповідає акредитаційним вимогам.

В навчальному процесі викладачі використовують інтерактивні методи 
навчання, проводять науково-практичні конференції з фахових дисциплін, 
зустрічі з провідними фахівцями галузі.

Викладачі циклової комісії зоотехнічних дисциплін систематично 
співпрацюють з ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» над вдосконаленням програм 
практичного навчання студентів, розробляють робочі зошити з навчальних 
практик. Викладачі, які здійснюють підготовку студентів спеціальності, беруть 
активну участь у конкурсі НМІД «Педагогічні інновації» серед ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації.

Випускового цикловою комісією зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво 
та переробка продукції тваринництва» є циклова комісія зоотехнічних дисциплін. 
Циклова комісія зоотехнічних дисциплін має достатньо високий педагогічний 
потенціал.

Комплектація технікуму викладачами на вакантні місця здійснюється 
шляхом конкурсного відбору із числа осіб, які мають відповідну вищу освіту, а 
для викладачів професійно-практичного циклу -  ще й досвід роботи за фахом на 
підприємствах та організаціях. Кваліфікаційні вимоги до викладачів
визначаються на основі кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій і 
посадових вимог, які відповідають особливостям роботи технікуму.

Голова випускової циклової комісії Коваль Анатолій Іванович -  кандидат 
сільськогосподарських наук, працює на постійній основі, має досвід педагогічної 
та наукової роботи, відвідує, з метою обміну досвідом, ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, де готують фахівців зазначеної спеціальності. Підвищення 
кваліфікації заплановане в березні 2017р. відповідно до наказу директора 
технікуму № 104 від 30.12.2016р.

Експертна комісія відмічає, що підвищення кваліфікації викладачів 
здійснюється шляхом навчання в інституті післядипломної освіти, здобуття 
другої освіти, курсової перепідготовки або стажування у вищих навчальних 
закладах IV рівня акредитації, в установах державної форми власності.

Всі викладачі проходять атестацію згідно з планом. Атестація викладачів 
проводиться відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №930 
від 06.10.2010 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за 
№1255/18550 від 14.12.2010р. та «Змін до Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників», затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України за №1135 від 08.08.2013 р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України за №1417/23949 від 16.08.2013.

Як свідчить ознайомлення комісії із підвищенням кваліфікації викладачів 
технологічного відділення, її результати розглядаються на засіданні циклової 
комісії, враховуються при атестації педагогічних працівників.

При цьому, на час перевірки комісією, викладачів відділення за п’ятиріччя 
пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації, стажування, згідно 
затверджених графіків. л

Голова комісії М.Я. Кривенок



Висновок: Експертна комісія констатує, що фактичні значення 
показників кадрового забезпеченая підготовки фахівців спеціальності
5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»
відповідають державним нормативам та вимогам забезпечення якості 
освіти. Викладачі технікуму за рівнем кваліфікації та діловими якостями 
забезпечують якісну підготовку фахівців. Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників спеціальності 5.09010201 «Виробництво ти 
переробка продукції тваринництва» забезпечується у  відповідності із 
вимогами -  один раз протягом п 'яти років.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 
ПРОЦЕСУ

Експертна комісія перевірила стан матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу, наявність відповідних документів та підтверджує 
достовірність даних, наведених в акредитаційній справі.

Маслівський аграрний технікум ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету розташований у селі Маслівка 
Миронівського району Київської області.

База технікуму складається з 6 навчальних корпусів, 69 навчальних 
кабінетів і лабораторій, 4 майстерень, автотрактородрому, гуртожитку.

Загальна площа навчальних корпусів складає 17586,79 кв. м, у тому числі: 
навчальні приміщення -  10659,19 кв. м. У центральному корпусі обладнана 
актова зала на 260 місць, спортивний зал площею 162,2 кв. м, бібліотека з 
читальним залом, їдальня, медпункт.

Усім бажаючим студентам надається місце в гуртожитку технікуму -  
п’ятиповерховій цегляній будівлі блочного типу на 360 місць.

Маслівський аграрний технікум ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського НАУ 
має на балансі бібліотеку. Бібліотека розташована в центральному корпусі, 
площею 325 кв. м, має читальну залу площею 90 кв. м. на 40 посадкових місць. 
Бібліотека нараховує 25 періодичних видань, загальний фонд становить 60107 
примірників, крім цього в читальній залі облаштовані робочі місця з 
комп’ютерами, які підключені до мережі Internet.

Бібліотека укомплектована необхідними стелажами, меблями, вітринами. 
Створені достатні умови для самостійної роботи студентів. Співвідношення 
посадкових місць у власних читальних залах до загального фактичного 
контингенту студентів складає (40 * 100) / (573 +0,2 * 178) = 6,57%, з 
урахуванням ліцензійного обсягу прийому студентів дорівнює (40 * 100) / (220 *4 
+0,2 * 210 * 3) = 3,98 %, що задовольняє акредитаційним вимогам.

Фахові періодичні видання, на які технікум проводить підписку зі 
спеціальності, що акредитується: газети «Аграрний тиждень. Україна», 
«Фермерське господарство», «Агробізнес сьогодні», «Рідне село»; журнали -  
«Тваринництво України», «Птахівництво», «Пропозиція», «Agroexpert», 
«Економіка АІІК», тобто загальна кількість фахових періодичних видань 
дорівнює 9, що забезпечує ліцензійні умови.
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Умови експлуатації матеріально-технічної бати технікуму відповідають 
вимогам відповідних державних накатів, постанов і директивних листів. Усс 
обладнання, яке знаходиться у навчальних лабораторіях, навчально-виробничих 
майстернях і кабінетах, закріплене та матеріально-відповідальними особами. 
Наказом по технікуму створена комісія, яка проводить інвентаризацію усього 
наявного обладнання.

Комісія констатує, що матеріально-технічна база з підготовки фахівців за 
спеціальністю 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 
відповідає стандартам освіти. Зокрема, навчальні аудиторії з усіх фахових 
навчальних дисциплін обладнано мультимедійним і інтерактивним обладнанням, 
що забезпечує підвищення якості надання освітніх послуг. У наявності та 
використовуються електронні кейси з усіх навчальних дисциплін, а три 
спеціалізовані лабораторії з ПЕОМ містять необхідне обладнання і програмне 
забезпечення для викладання дисциплін та підвищення якості надання освітніх 
послуг. Комп'ютерні аудиторії технікуму та читальну залу підключено до мережі 
Internet, що забезпечує доступ працівників та студентів до сучасних джерел 
інформації. У комп'ютерних класах студенти опановують навички роботи з 
комп'ютерною технікою, а також згідно із сучасними вимогами виконують 
контрольні тестові завдання за модулями відповідних дисциплін. Комп'ютерні 
класи використовуються для самостійної роботи студентів під час виконання 
практичних завдань. У всіх викладачів і студентів технікуму існує можливість 
користуватися спеціально обладнаними лабораторіями і каналами доступу до 
мережі Internet.

Для навчального процесу за останні роки придбано ГІК з двоядерним 
процесором:

AMD AthlonIIx2220/2.8 GHz/ 2Gb/HDD 500 Gb/LG W1946S 19” -  3 штуки, 
Intel Core ІЗ-2120/3.3 GHz/ DDR 4Gb/IIDD 1Tb/ Sony22” -  I hit., AMD Athlon II 
X2/3.06 GHz/ DDR 2Gb/1IDD 500 Gb/ Sony 22”-  8 штук.

Технікум має власну Веб-сторінку (matbnau.in.ua). Студенти в повній мірі 
використовують можливості наявної комп'ютерної техніки, володіють навиками 
роботи в прикладних програмах.

Забезпеченість комп'ютерною технікою галузі знань 0901 «Сільське 
господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка 
продукції тваринництва» складає 36 одиниць комп'ютерної техніки. 
Забезпеченість наявного ліцензованого обсягу студентів комп'ютерами становить 
8,4 ІІНОМ на 100 студентів фактичного контингенту, приведеного до денної 
форми навчання, що перевищує норматив на 2,4 ПЕОМ на 100 студентів.

Для якісного проведення навчально-виробничого процесу, лабораторних і 
практичних робіт за спеціальністю використовуються спеціалізовані навчальні 
кабінети та лабораторії, які паспортизовані, забезпечені необхідними технічними 
засобами навчання, наочними посібниками, методичною і довідковою 
літературою, роздатковим матеріалом, нормативними документами, бланками 
облікових документів. Оснащеність матеріально-технічної бази спеціальності 
відповідає профілю підготовки фахівців та забезпечує набуття практичних умінь і 
навичок відповідно до спеціальності, що акредитується. Значна увага 
приділяється естетичному оформленню приміщень.
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Навчальна площа на одного студента при фактичному контингенті 
студентів становить 17,5 мг 3 урахуванням ліцензованого обсягу навчальна 
площа складає 11,3 м2. Тобто навчальний заклад має можливість щодо 
збільшення ліцензованого обсягу прийому за рахунок власних навчальних площ.

Матеріально-технічна база технікуму відповідає вимогам для забезпечення 
навчального процесу з названої спеціальності і дозволяє якісно проводити 
теоретичні та практичні заняття, навчальні практики, передбачені навчальним 
планом. Загальна площа та її розподіл наведені у табл. 5.

Таблиця 5. Загальна площа та її розподіл

Назви приміщень ta Загальна У тому числі
функціональним призначенням площа

п р и м і щ е н ь ,  ( \ Г )

власна
(м2)

орендо
вана
(>о

здано в 
оренду 

(м2)
1. Площа всіх приміщень, що 
використовуються, усього:

17586.79 17586.79 “ -

- у т. ч. приміщень для занять 
студентів (аудигорні приміщення, 
кабінет и, лабораторії тощо)

10659.19 10659.19

- спортивні -зали 162.2 162.2 -
2. Приміщення для педагогічних 
працівників

96.9 96.9 • -

3. Службові приміщення 580 580 - -
4. Бібліотека. 325 325 - -
у т. ч. читальні зали 90 90 - -
5. Гуртожитки 5250 5250 - -
6. їдальні, бу фети 1677.6 1677.6 - -
7. Профілакторії, б а з и  в і д п о ч и н к у - - -
8. Медичні пункти 15 15 - -

Висновок: Експертна комісія стверджує, що фактичні показники 
матеріально-технічного забезпечення у частині дотримання будівельних, 
санітарних та інших нормативних показників щодо організації навчального 
процесу в технікумі відповідають ліцензійним умовам і підтверджують його 
спроможність щодо підготовки фахівців техніків-технологів з виробництва 
та переробки продукції тваринництва ОКР «молодший спеціаліст» з 
ліцензійним обсягом денна форма - 50 осіб, заочна - 50 осіб.

7. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Якість підготовки фахівців зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» визначалася шляхом аналізу результатів 
складання студентами останньої екзаменаційної сесії, результатів виконання 
комплексних контрольних робіт (ККР), аналізу результатів захисту курсових 
проектів (робіт) та звітів з навчальних та виробничих практик, аналізу результатів 
державної атестації (комплексного екзамену зі спеціальності), відгуків 
підприємств та організацій.
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ККР з гуманітарних, фундаментальних і фахових дисциплін виконувалися 
студентами в присутності експертної комісії. Для проведення ККР були 
використані пакети ККР, розроблені навчальним закладом, які містять теоретичні 
та практичні завдання і складені відповідно до освітньо-професійної програми та 
освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Аналіз виконання ККР свідчить, що, в основному, усі студенти засвоїли 
теоретичний і практичний курс спеціальних і нрофесійно-оріснтованих дисциплін 
зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва». 
Результати проведених зрізів знань показали, що студенти достатньо 
орієнтуються у вирішенні поставлених теоретичних питань і практичних завдань. 
Результати виконання ККР наведені у табл. 6. Результати ККР, проведених під 
час самоаналізу та експертизи, відповідають критеріям та вимогам акредитації 
щодо підготовки молодших спеціалістів.

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки показав, що більшість студентів виконали 
поставлені завдання, показали достатню теоретичну підготовку, знання базових 
понять та визначень, орієнтуються в сучасних соціально-економічних та 
політичних ситуаціях. Рівень знань студентів з даного циклу відповідно до 
навчального плану:

-  абсолютна успішність -  98,8%;
-  якість навчання -  54,3%;
-  середній бал -3,6.
Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу математичної 

та природничо-наукової підготовки показав, що більшість студентів виконали 
поставлені завдання, виявили достатню теоретичну підготовку, вміння вести 
розрахунки та виконувати практичні завдання. Студенти добре орієнтуються у 
виборі методів розв’язання задач, обгрунтовують отримані результати. Рівень 
знань студентів з даного циклу відповідно до навчального плану:

-  абсолютна успішність -  98,8%;
-  якість навчання -  56,7%;
-  середній бал -3,6.
Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу професійно- 

практичної підготовки показав, що більшість студентів виконали поставлені 
завдання, виявили достатню теоретичну підготовку. В цілому студенти вдало 
засвоїли теоретичний матеріал і вміють застосовувати свої знання на практиці. 
Рівень знань студентів з даного циклу відповідно до навчального плану:

-  абсолютна успішність -  100,0%;
-  якість навчання -  55,5%;
-  середній бал -3,6.
У цілому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» за 
результатами контрольних замірів знань абсолютна успішність становила 99,1%, 
якість навчання -  55,5%, середній бал 3,6. Порівняння вказаних показників зі 
встановленим рівнем державних вимог щодо акредитації фахівців ОКР 
«молодший спеціаліст» підтверджує їх відхилення у допустимих межах.
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Таблиця 6. ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 
результатів виконання комплексних контрольних робіт 

студентами спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 
Маслівського аграрного технікуму ім. 11. X. Гаркавого Білоцерківського ПАУ
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Аналіз виконання курсових робіт з дисциплін «Технологія виробництва 
продукції свинарства» та «Технологія виробництва молока і яловичини» свідчить, 
що тематика робіт різноманітна, відповідає вимогам сучасного виробництва, а 
зміст -  вимогам нормативних документів і стандартів. За результатами захисту 
курсових робіт у 2014-2015 н. р. абсолютна успішність студентів склала 100,0%; 
якість навчання —59,6%; середній бал — 3,81, у 2015-2016 н.р. результат захисту 
курсової роботи з дисципліни «Технологія виробництва продукції свинарства»: 
абсолютна успішність студентів склала 100,0%; якість навчання -  57,1%; середній 
бал -  3,71, а з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини»: 
абсолютна успішність студентів склала 100,0%: якість навчання -  70,8%; середній 
бал 3,58. Експертною комісією вибірково перевірено 30% курсових робіт. 
Комісія підтвердила відповідність тематиці, практичну значимість, 
об’єктивність рецензування та оцінок. Розбіжність між оцінками закладу та 
оцінками експертів при перевірці не перевищила 0, 15 бала.

Для присвоєння студентам освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» та кваліфікації «техніка-технолога з виробництва та 
переробки продукції тваринництва» проводилася державна атестація у вигляді 
комплексного екзамену зі спеціальності, який є засобом об’єктивного 
контролю якості освіти фахової підготовки студентів. Результати здачі державної 
атестації у 2014-2015 н. р. абсолютна успішність -  100,0 %; якість навчання -  
75,0 %; середній бал -  3,95, у 2015-2016 н р. абсолютна успішність -  100,0%, 
якість навчання -  62,5%, середній бал -  3,71.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1112-р від 
31.10.2011 р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 
реформування і розвитку аграрної освіти та науки за період до 2015 року», 
Положення про незалежний замір знань студентів ВНЗ 1-1V рівня акредитації 
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Листа ДУ «НМЦ 
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВНЗ «Агроосвіта» «Про 
проведення незалежного заміру знань студентів» Лг« 128/22 від 13.12.2014 р. 
студенти випускних груп спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» проходять незалежний замір знань.

Результати незалежного заміру знань студентів спеціальності 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва» Маслівського аграрного 
технікуму ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського НАУ, свідчать що у 2014 році 
середній бал склав 4,3, у 2015 році цей показник склав - 4,5 балів, у 2016 році

Одним із показників діяльності навчального закладу є рівень 
працевлаштування випускників. Таким чином, за спеціальністю 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва» за останні три роки, 
студентів, які навчалися за державним замовленням, працевлаштовано 100%. 
Замовниками випускників є підприємства та організації різних форм власності.

З метою допомоги випускникам технікуму в пошуках роботи створено 
Центр сприяння працевлаштуванню студентів і випускників технікуму, в 
якому зібрані і накопичуються електронні дані про підприємства та організації, 
які мають вільні вакансії і спроможні працевлаштувати випускників.

4.58.
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Технікум постійно проводить моніторинг працевлаштування випускників. 
По кожному випускнику заведено облікові картки, де фіксуються дані щодо їх 
працевлаштування та кар’єрного зростання.

Важливе значення у працевлаштуванні випускників 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва» відіграє переддипломна 
практика, під час проходження якої окремі студенти - випускники працюють на 
відповідних посадах безпосередньо на сільськогосподарських підприємствах 
державної та приватної форм власності як баз практик, з якими укладені 
договори, а після закінчення навчання працевлаштовуються на цих 
підприємствах. Для прикладу:

-  СТОВ «Агрокомплекс Степанецьке» - с.Степанці Канівський р-н.. 
Черкаська обл.;

-  СТОВ «Господар - м. Мироиівка, Київська обл.;
І ІрАТ «Миронівська птахофабрика» - с. Стенанні, Канівський р-н„ 

Черкаська обл.;
-  НДГ Маслівського AT БНАУ - с. Маслівка, Миронівський р-н, 

Київська обл.;
-  ТОВ «НВФ «Урожай» - м. Миронівка, Миронівський р-н. Київська обл.;
-  МПЗ «Легко» - м. Миронівка. Миронівський р-н, Київська обл.;

ФГ «Хлібний колос» - с. Стенанні, Канівський р-н.. Черкаська обл.;
■ ПСП «Лан» - с. Михайлівка, Богуславський р-н, Київська обл.;
-  ТОВ «Агротрейд Груп»с. Столпяги, П. Хмельницький р-н. Київська обл.;
-  ГІрАТ «Кагма» - м. Кагарлик, Кагарлицький р-н, Київська обл.;
-  ГДВ «Терезине» - емт Терезине, Білоцерківський р-н, Київська обл.;
-  ФГ «Оберіг» - м. Миронівка, Миронівський р-н. Київська обл.,
- ТОВ «Старинська птахофабрика» - смт. Мироне, Бориспільський р-н. 

Київська обл.;
-  СГІД ФО «Штронда» - с. Тулинці, Миронівський р-н, Київська обл.;
-  ТОВ «Дан-Фарм» - с. Халча, Кагарлицький р-н, Київська обл.;
-  ФГ «Світанок» - м. Миронівка, Миронівський р-н., Київська обл.;
-  ТОВ «БМК «Матадор» - м. Миронівка, Миронівський р-н. Київська обл.;
-  1111 «Ячмінний колос» - с. Стенанні, Канівський р-н.. Черкаська обл.;
- ТОВ»Хеппі Мілк Плюс» - м. Богуслав, Богуславський р-н, Київська обл.
За результатами технологічної практики у 2015-2016 н.р. основні показники

склали: абсолютна успішність -  100,0 %; якість навчання -  51,9 %; середній бал -  
3,9. Комісією вибірково перевірено 30% звітів з технологічної практики. 
Розбіжність в оцінках складає 0,13 бала, що є в межах допустимого.

За результатами переддипломної практики у 2014-2015 н. р. абсолютна 
успішність 100.0%; якість навчання 75,0%; середній бал -  4,2, а у 2015- 
2016 н. р. абсолютна успішність 100,0 %; якість навчання 66,7%; середній бал 
-3,92. Комісією вибірково перевірено 30% зві гів з переддипломної практики. 
Розбіжність в оцінках складає 0,11 бала, що є в межах допустимого.
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Більшість випускників спеціальності 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» продовжують отримувати вищу освіту в 
навчальних закладах IV рівнів акредитації на денній та заочній формах навчання. 
Так у 2013 році -  75%, у 2014 році -  80%, а у 2015 році -  85% випускників 
продовжили навчання у Білоцерківському національному аграрному університеті, 
а також інших навчальних закладах IV рівня акредитації.

Аналіз відгуків з підприємств свідчить про достатній рівень теоретичної та 
практичної підготовки випускників, уміння співпрацювати в колективі та 
професійне ставлення до поставлених завдань.

Для удосконалення дій щодо успішного працевлаштування та адаптації 
випускників технікуму необхідно продовжувати роботу Центру сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників технікуму, поповнювати банк даних 
про наявність вакантних робочих місць, підвищувати ефективність співпраці з 
потенційними роботодавцями.

Висновки: Якість підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» 
галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» спеціальності
5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» у  
Маслівському аграрному технікумі ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету відповідає існуючим вимогам та 
запитам аграрного виробництва, як основного роботодавця для фахівців - 
техніків-технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва.

Результати виконання ККР під час проведення самоаналізу та в період 
акредитаційної експертизи свідчать про відповідність підготовки студентів 
вимогам державних стандартів, а виявлені розбіжності знаходяться у 
межах допустимого

8. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

Під час попередньої акредитаційної експертизи були виявлені окремі 
недоліки та невикористані можливості, які не вплинули на рішення про 
акредитацію, але реалізація яких дозволяє підвищити якість підготовки фахівців 
спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва». 
Експертна комісія висловила рекомендації, які були розглянуті на 
адміністративній нараді та засіданні циклової комісії зоотехнічних дисциплін, та 
прийнятті до впровадження. З часу попередньої акредитації надані рекомендації 
були виконані, а саме:

- вдосконалено комплекси дидактичного забезпечення самостійної роботи 
студентів, що включаються до складу навчально-методичних комплексів з 
дисциплін;

- бібліотечний фонд поповнено сучасними підручниками, навчальними 
посібниками, які підготовлені і видані кафедрами провідних університетів, в тому 
числі електронними навчальними посібниками;
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- впроваджено в навчальний процес комп'ютерні технології навчання, 
продовжується робота зі створення навчально-методичного комплексу з кожної 
дисципліни на електронних носіях;

- на сайті навчального закладу розміщено забезпечення теоретичної і 
практичної підготовки, питання, винесені па самостійне вивчення, тестові 
завдання з дисциплін, матеріали для підготовки до вступу на спеціальність;

- систематично проводиться робота з встановлення і підтримання тісних 
зв’язків з роботодавцями -  замовниками фахівців та споживачами кадрів як з 
точки зору забезпечення процесу професійно-практичної підготовки, так і 
майбутнього працевлаштування випускників технікуму.

Комісія з акредитаційної експертизи спеціальності 5.09010201 
«Виробництво та переробка продукції тваринництва», іцо працювала з 08.02- 
10.02.2017 р. перевірила результати усунення зауважень, висловлених при 
попередній акредитації спеціальності і прийшла до висновку, що всі вони 
усунені.

Висновок: зауваження, викладені акредитаційною комісією г
експертному висновку, враховані та усунуті адміністрацією технікуму та 
цикловою комісією зоотехнічних дисциплін.

9. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

На підставі поданих матеріалів акредитаційної справи Маслівського 
аграрного технікуму ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного 
аграрного університету та перевірки результатів освітньої діяльності на місці, 
експертна комісія дійшла висновку, що освітня програма підготовки фахівців 
ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.09010201 «Виробництво та 
переробка продукції тваринництва» з ліцензованим обсягом денної форми 
навчання - 50 осіб, заочної — 50 осіб, а також матеріально-технічна база, 
навчально-методичне забезпечення та кадровий потенціал у цілому відповідають 
встановленим вимогам і забезпечують державну гарантію якості освіти. 
Спеціальність може бути акредитована за зазначеним рівнем.

11а підставі проведеної експертизи щодо діяльності Маслівського 
аграрного технікуму ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного 
аграрного університету з підготовки фахівців галузі знань 0901 «Сільське 
господарство і лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка 
продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
комісія відзначає, що:

1. Зміст підготовки повністю відповідає освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці, освітньо-професійній програмі (затверджені МОН України 
12.08.2013 р.), варіативним компонентам ОПП та ОКХ, навчальному плану та 
робочим навчальним програмам дисциплін.

Голова комісії М.Я. Кривенок



2. Робота відділення з підготовки фахівців, організація освітнього процесу 
та його навчально-методичне забезпечення відповідають сучасним вимогам 
Міністерства освіти і науки України. На відділенні регулярно розглядаються 
та впроваджуються ефективні методи щодо вдосконалення змісту підготовки 
та методичного забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців техніків- 
технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва.

3. Кадрове забезпечення освітнього процесу відповідає встановленим 
вимогам. Підвищення кваліфікації викладацького складу проводиться згідно 
затверджених графіків.

4. Освітній процес у достатній мірі забезпечений необхідними навчальними 
приміщеннями: кабінетами, лабораторіями, навчально-дослідною фермою, 
класами на виробництві. Комісія підтверджує задовільний стан матеріально- 
технічного забезпечення освітнього процесу згідно з сучасними вимогами і 
державними стандартами.

5. Рівень гуманітарних та фундаментальних знань студентів 
спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» та 
їх фахової підготовки відповідають державним вимогам до підготовки молодших 
спеціалістів.

6. Проведена акредитаційна експертиза дас підстави комісії зробити
висновок про спроможність Маслівського аграрного технікуму
ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 
надавати освітні послуги в галузі знань 0901 «Сільське господарство і 
лісництво» спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції 
тваринництва» ОКР «молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом прийому 
студентів денної форми навчання - 50 осіб, заочної форми навчання — 50 осіб.

З метою подальшого покращення навчально-методичного, матеріально- 
технічного, кадрового забезпечення та якості підготовки фахівців 
спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 
ОКР «молодший спеціаліст» у Маслівському аграрному технікумі 
ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національною аграрного університету 
експертна комісія вважає за доцільне висловити наступні рекомендації, які не 
впливають на загальне позитивне рішення:

1. Удосконалити роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників спеціальності через навчання в аспірантурі без відриву від 
виробництва або здобувачами, використавши для цього можливості 
Білоцерківського національного аграрного університету, у структуру якого 
входить технікум, а також інших вищих навчальних закладів аграрного профілю 
України.

2. Більш ширше практикувати підготовку спільних посібників, підручників 
та інших навчально-методичних видань у співавторстві з науково-педагогічними 
працівниками Білоцерківського національного аграрного університету.

3. Продовжити роботу щодо подальшого формування пакетів прикладних 
мультимедійних програм навчальних дисциплін, циклів практичної і професійної 
підготовки, що сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців- техніків- 
технологів з виробництва та переробки продукції тваринництва.

'(Голова комісії М.Я. Кривенок



4. Продовжити роботу щодо наповнення електронної ресурсної бази 
бібліотеки, яка забезпечує підвищення якості навчального процесу.

5. Адміністрації технікуму продовжити постійно працювати над 
модернізацією навчально-лабораторної бази, шляхом придбання сучасного 
обладнання та електронних технічних засобів навчання як необхідних складових 
подальшого підвищення якості підготовки фахівців -  техніків-технологів з 
виробництва та переробки продукції тваринництва та завершити оформлення 
документів про право власності на приміщення.

Голова комісії
професор кафедри годівлі тварин та 
технології кормів ім. П. Д. Пшеничного 
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор 
сільськогосподарських наук, доцент 
Член комісії
завідуючий відділенням виробництва і 
переробки продукції тваринництва 
Тальянківського агротехнічного коледжу 
Уманського національного університету 
садівництва, викладач вищої категорії, 
відмінник аграрної освіти і науки.
З експертними висновками 
ознайомлений:
Ректор Білоцерківського національного 
аїрарного університету 
Директор Маслівського аграрного 
технікуму ім. П. X. Гаркавого 
Білоцерківського НАУ

І  М.Я. Кривенок

В.С. Фурлета

А.С. Даниленко

г ~  Н.М. Пахович
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ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
результатів виконання комплексних контрольних робіт 

студентами спеціальності 5.09010201 «Виробництво і переробка продукції тваринництва» Маслівського 
аграрного технікуму ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського НАУ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 і з 14 15 16 17
І . Ц и к л  гум ан ітар н и х  т а  соц іальн о-екон ом ічн и х  ди сц ип л ін

Історія України ВТ-І5 І 9 39 2 5,1 19 48,7 17 43,6 1 2,6 97,4 53,8 3,6 97,3 5 7 ,9
Українська мова (за 

проф.спрям.)
ВТ-14 а 19 19 і 5,2 9 47,3 9 47,3 0 0 100 52,7 3,6

100,0 59,1ВТ-Иб 23 4 17,3 9 39,1 10 43,5 0 0 100 56,5 3,7
Всього *1 81 7 8,6 37 45,7 36 44,4 1 1,23 98,8 54,3 3,6 9 8 ,8 58 ,5

2. Ц и кл  ди сц ип л ін  при р о д н ич о -н ау ко во ї п ідготовки

Неорганічна хімія ВТ-15 39 39 2 5,1 20 51,3 16 41,0 1 2,6 97,4 56,4 3,6 97 ,4 57 ,9

Розведення с/г тварин ВТ-14 а 19 19 1 5,3 10 52,6 8 42,1 0 0 100 57,8 3,6 100,0 63,6ВТ-14 б 23 23 3 13 10 43,5 10 43,5 0 0 100 56,5 3,7
Всього 81 81 6 7,4 4,0 49,3 34 42,0 і 1,23 98,8 56,7 3,6 9 8 ,8 61 ,0

3. Ц и кл  проф есійно ї т а  п р а к ти ч н о ї п ідготовки

Технологія виробництва 
продукції свинарства ВТ-13 27 27 2 7,4 ІЗ 48,1 12 44,4 0 0 100 55,5 3,7 100,0 57,1

Технологія виробництва 
продукції молока і 

яловичини
ВТ-13 27 27 3 11,1 12 44,4 12 44,4 0 0 100 55,5 3,6 100,0 62,9

В сього 54 54 5 9 3 25 46,3 0 100 55,5 3,6 100,0 6 0 ,0
Разом 216 216 18 8,3 102 47,8 . 0.9 99,1 55,5 3,6 9 9 ,0 5 9 ,8

Голова експертної комісії 
Експерт
Ректор Білоцерківського І 
Директор технікуму

V  • ".І-

Сривенок 
іурлета 

^&Жаниленко 
v г  Паховим



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності вимогам щодо акредитації підготовки молодших спеціалістів 

зі спеціальності 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва» 
галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво» 

в Маслівському аграрному технікумі ім. П.Х. Гаркавого 
Білоцерківського національного аграрного університету

Назва показника (нормативу)
З н ач ен н я

п о ка зн и к а
(норм ативу)

Ф ак ти ч н е
зн ач ен н я

п о казни к а

Відхилення 
ф ак тич н о го  

зн ач ен н я  
п о казни к а  
від н о р м а

ти в н о го

І 2 3 4
1. Т ехнологічн і вим оги  щ одо м атер іальн о-техн ічн ого  забезпеч ення

1 2 3 4
1.1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять 
га контрольних заходів (кв. метрів на одну' особу для фактичного 
контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за 
змінами)

2,4 17,5 + 15,1

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

10 13,2 + 3,2

1.3 Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1.3.1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -
1.3.2) пунктів харчування + + -
1.3.3) актового чи концертного залу + + -
1.3.4) спортивного залу + + -
1.3.5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
1.3.6) медичного пункгу + + -
1.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби) 70 100 + 30

1.5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткованням, необхідними для виконання 
навчальних планів

+ + -

U. Т ехнологічн і в и м оги  щодо н авчальн о-м етод и чн ого  забезпечення
2.1. Наявність опису освітньої програми + + -

2.2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до нього + + -

2.3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -
2.4. Наявність комплексу навчально-методичного забезпечення з 
кожної навчальної дисципліни навчального плану + + -

2.5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм 
практик + + -

2.6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану + + -
2.7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації 
здобувачів

+ + -
111. Т ехнологіч н і вим оги  щ одо інф орм ац ійного  забезпечення
3.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному вигляді

2 9 + 7

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

- - -

Голова комісії М.Я. Кривенок



1 2 3 4
3.3. 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)

+ + -

3.4. 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%

1. З агал ьн і вим оги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), 
погоджена Головним управлінням освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації

+ +

1.2. Заявлений ліцензований обсяг за ліцензією за
висновками

денна форма навчання 50 50
заочна форма навчання 50 50

2. К адрове забезпеч ення п ідготовки  ф ах івц ів  за я в л е н о ї с п еціальності
2.1. 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)

- -

у тому числі які працюють за основним місцем роботи - -
2.2, Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фундаментального циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (%  від кількості годин)

- 15,0 +  15,0%

у тому числі які працюють за основним місцем роботи - 15,0 + 15,0%
і них:
докторів наук або професорів - -

2 3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

- 13,3 + 13,3 %

у тому числі які працюють за основним місцем роботи - 13,3 +  13,3%
з них:
докторів наук або професорів - -

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають 
лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та 
працюють у за основним місцем роботи (%  від кількості годин для 
кожного циклу дисциплін навчального плану)

цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 25 81,3 + 56,3 %
цикл математичної та природничо-наукової підготовки 25 62,2 + 37,2%
цикл професійної та практичної підготовки 25 49,4 + 24,4%

2.5. Наявність циклової комісії з фундаментальної підготовки + +

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності: - +

доктор наук або професор - -
кандидат наук, доцент ■ - +

3. М атер іал ьн о -тех н іч н а  база
1 2 3 4

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для виконання навчальних програм (у 
% від потреби)

100 100

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) 70 100 + 30

Голова комісії / М.Я. Кривенок



1 2 3 4
3.3. Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів (крім 
спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров'я людини'1 і 0202 "Мистецтво", крім 
спеціальності "Дизайн")

6 8 +2

3.4. Наявність пунктів харчування + +
3.5. Наявність спортивного залу + +
3.6. Наявність стадіону або спортивного майданчика +
3.7. Наявність медичного пункту + +
4. Н а вч ал ьн о -м ето д и ч не  забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у 
тому числі варіативної компоненти) + +

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у 
тому числі варіативної компоненти) + +

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в установленому 
порядку + +

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної 
навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби): 
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт (% від потреби) 100 100

4 4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт 
(проектів) 100 100

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з 
дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби)

100 100

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби) 100 100
4 7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних 
робіт (проектів), державних екзаменів + +

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому 
числі з використанням інформаційній технологій) (% від потреби) 100 100

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + +
5. Інф орм ац ій не  забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби) 100 100

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до 
загальної чисельності студентів (% від потреби) 3 7 + 4%

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 3 9 + 6віщаннями
5.4, Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як
джерела інформації:
наявність обладнаних лабораторій + +
(наявність каналів доступу + +
6. У м о ви  забезпеч ення д ер ж авно ї га р а н т ії  яко ст і ви щ о ї освіти

6.1 Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю, % 100 100,0
6.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за 
останні 5 років, % 100 100,0

6.3. 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, %

100 100,0
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7. Р езу л ь тати  о св ітн ьо ї д іяльност і (р ів ен ь  п ідготовки  ф ах івц ів ), не м енш е %
1 2 3 4

7.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки:
7.1.1. Успішно виконанні контрольні завдання, % 90 90,8 +8,8
7.1.2. Якісно виконанні контрольні завдання (оцінки "5" і "4”), % SO 54,3 + 4,3
7.2. Рівень знань студентів природничо-наукової (фундаментальної 
підготовки):
7.2.1. Успішно виконанні контрольні завдання, % 90 98,8 + 8,8
7.2.2. Якісно виконанні контрольні завдання (оцінки "5“ і "4”), % 50 56,7 + 6,7
7.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:
7.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100,0 + 10,0
7.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки "5" і "4") 50 55,5 + 5,5
8. О р ган іза ц ія  н а у ко в о ї роботи
8.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів - -

8.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на кафедрах та в 
лабораторіях, участь в наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіад тощо)

' -

8.3. Чисельність викладачів постійного складу, що обслуговують 
спеціальність, які займаються вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, підготовкою навчальних посібників, %

100 100

8.4 Використання коштів за платні послуги на навчальний процес 
(придбання навчального обладнання, літератури тощо) не менше, % so 50
8.5 Кількість працевлаштованих випускників, % до випуску 100 100
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