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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
(072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
у Державному вищому навчальному закладі
«Чернівецький коледж дизайну та економіки»
Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001р. № 978 та наказом Міністерства освіти і науки України від 19 січня
2018р. №044-А «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна
комісія у складі:
Сокиринської Ірини Геннадіївни, завідувача кафедри фінансів
Національної металургійної академії України, кандидата економічних наук,
доцента, голови комісії;
Крисака Андрія Олексійовича, кандидата економічних наук, голови
циклової комісії економіки і фінансів Вінницького технічного коледжу,
викладача вищої категорії, члена комісії
у період з 13 по 15 лютого 2018 року розглянула подані матеріали та
провела перевірку на місці діяльності Державного вищого навчального
закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» щодо підготовки
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072
«Фінанси, банківська справа та страхування»).
У процесі акредитаційної експертизи перевірено наявність оригіналів
засновницьких документів, ліцензії та сертифікатів Міністерства освіти і
науки України, концепції освітньої діяльності спеціальності, навчальних
планів, кваліфікаційні та освітні вимоги до випускників.
Висновки були зроблені на основі звіту про акредитаційний самоаналіз
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»), результатів виконання студентами комплексних
контрольних робіт, вивчення стану матеріально–технічної бази, ознайомлення
з організаційним, навчально–методичним та кадровим забезпеченням
освітнього процесу, організацією практичного навчання, методичною та
виховною роботою.
Експертна комісія встановила наступне:
1. Загальна характеристика навчального закладу та спеціальності
Чернівецький коледж дизайну та економіки є державним вищим
навчальним закладом І (першого) рівня акредитації. Заснований 16 листопада
1940 року постановою Ради народних комісарів УРСР № 1538 від 16.11.1940
року. З того часу, впродовж десятиріч, навчальний заклад готував технологів
бавовнопрядіння і бавовноткацтва, швейного та трикотажного виробництва,
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механіків текстильного устаткування, техніків–плановиків, організаторів
виробництва, економістів.
За 78 років свого існування заклад вищої освіти успішно витримує
конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами регіону, має
стабільний контингент студентів.
Управління діяльністю коледжу з 8 квітня 2013 року здійснює директор
– Гапей Алла Василівна. Освіта – вища, у 2000 році закінчила Київський
державний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка
підприємства» (освітньо–кваліфікаційний рівень «спеціаліст», кваліфікація
«Інженер–економіст»), у 2012 році закінчила Державний вищий навчальний
заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України за спеціальністю
«Педагогіка вищої школи» (освітньо–кваліфікаційний рівень «магістр»,
кваліфікація «Викладач університетів та вищих навчальних закладів»).
Педагогічний стаж Гапей А. В. становить 22 роки.
Уся діяльність коледжу будується на основних нормативних
документах: Конституції України, указах Президента України, законах
України, постановах Кабінету Міністрів України, наказах і розпорядженнях
Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування,
Статуту коледжу, Правилах внутрішнього розпорядку, посадових інструкціях,
які регламентують роботу закладу освіти, визначають права й обов’язки
кожного члена колективу.
Освітній процес організовують і здійснюють 2 відділення (економічне та
технологічне), 6 предметних (циклових) комісій, з яких 1 – випускаюча.
Діяльність підрозділів визначена окремими положеннями та відповідними
нормативно–правовими документами.
Коледж надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на
рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, на підставі ліцензії
Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 458299 від 26.06.2014р.:
Ліцензований
Шифр та
Код та назва
Термін
обсяг
найменування
спеціальності
дії ліцензії
галузі знань
Денна Заочна
1
2
3
4
5
6
1 0305 Економіка
5.03050801
30
15
01.07.2018
та підприєм– Фінанси і кредит
ництво
5.03050901
40
0
01.07.2019
Бухгалтерський облік
2 0516 Текстильна 5.05160203
та легка
Моделювання та конст–
60
30
01.07.2026
промисло–
руювання промислових
вість
виробів

№
п/п

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2017 року
№64-л в установленому законодавством порядку Державному вищому
навчальному закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки»
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переоформлено ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти,
інформація відображена на сайтах МОНу та ДП Інфоресур.
Всі спеціальності акредитовані за першим рівнем.
Основні напрями діяльності педагогічного колективу коледжу
визначалися «Концепцією розвитку Чернівецького коледжу дизайну та
економіки на 2013–2017 роки» і були спрямовані на поглиблення
взаємозв’язку теоретичної, фахової і практичної підготовки студентів,
розвиток ділового співробітництва з підприємствами і організаціями, для яких
коледж готує фахівців, модернізацію навчально–матеріальної бази,
підвищення
професійного
рівня
викладачів,
збагачення
їхнього
технологічного потенціалу, формування високорозвивального соціально–
культурного середовища, завдяки якому коледж на теренах Чернівецької
області має імідж авторитетного освітньо–культурного центру.
Коледж відомий своїми багатими освітньо–культурними та
мистецькими традиціями. В ньому працюють спортивні секції, дизайн–студія
«Шедеврика», студентське модельне агентство «Рута», студентське
конструкторське бюро, клуби КВК, «Співрозмовник», волонтерський клуб
«Подаруй тепло». Студенти коледжу є призерами Міжнародного конкурсу
знавців української мови імені П. Яцика, Міжнародних конкурсів молодих
дизайнерів «Печерські каштани», загальноміського конкурсу «Студент року»,
обласних змагань з волейболу, тенісу, легкої атлетики. Найкращі студенти
стають стипендіатами іменних академічних стипендій Президента України,
Верховної Ради України, Чернівецької обласної державної адміністрації,
Чернівецької міської ради.
За останні п’ять років коледж набув визнання на державному та
регіональному рівнях, був неодноразово нагороджений за успіхи у навчальній,
науковій та виховній діяльності.
Створена система управління діяльності коледжу дозволяє забезпечити
реалізацію державних стандартів та вимог, забезпечити належні умови для
ефективного функціонування закладу освіти.
Активну роль в управлінні коледжем відіграють створені робочі та
дорадчі органи (адміністративна і педагогічна рада), в полі уваги яких
постійно перебувають питання вдосконалення організації освітнього процесу,
формування і розстановки кадрового складу педагогічних працівників,
вирішення фінансово–господарських питань, забезпечення неухильного
виконання рішень державних органів управління в галузі освіти.
Спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська
справа та страхування») акредитується повторно (попередньо спеціальність
акредитована відповідно до рішення ДАК від 27.06.2013р., протокол № 105;
термін дії сертифіката – до 01.07.2018р.).
Підставою доцільності підготовки молодших спеціалістів за
спеціальністю «Фінанси і кредит» («Фінанси, банківська справа та
страхування») в Чернівецькому коледжі дизайну та економіки в кількості 30
осіб денної форми навчання і 15 осіб заочної форми навчання є факт
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відповідного попиту на фахівців такого освітнього рівня з боку професійних
учасників фінансового ринку, державних фінансових установ Чернівецької та
суміжних областей (Івано–Франківської, Тернопільської), де вже успішно
працюють випускники коледжу, а також наявність висококваліфікованого
викладацького
складу,
навчально–методичного,
інформаційного
та
матеріально–технічного забезпечення навчального процесу.
Висновки. Експертиза засновницьких документів, ознайомлення з
ліцензією на право здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про
акредитацію, Статутом і Концепцією розвитку, матеріалами статистичної
звітності, штатним розписом, наказами з основної діяльності та матеріалами
звіту про проведений самоаналіз, дають підставу стверджувати, що діяльність
коледжу відповідає нормативним і законодавчим актам в галузі освіти.
Документи, що забезпечують правові основи діяльності коледжу, були
представлені комісії, є чинними і достовірними.
2. Формування контингенту студентів спеціальності
Контингент студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072
«Фінанси, банківська справа та страхування») станом на 01.02.2018 р. складає
140 осіб, з них за денною формою навчання – 90 осіб, за заочною формою
навчання – 28 осіб.
Завдяки формуванню нової стратегії проведення вступної кампанії,
запровадження нових організаційних форм роботи, проведенню широкої
агітації та якісного інформаційного наповнення сайту коледжу забезпечено
конкурс на місця державного замовлення.
За останні три роки конкурс вступників спеціальності «Фінанси і
кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування») на одне місце
державного замовлення постійно зростав: на денну форму навчання – з 2,7 у
2015 році до 5,4 у 2017 році, на заочну форму навчання – з 5,4 у 2015 році до
9,0 у 2016 році, у 2017 році конкурс знизився у порівнянні з 2016 роком до 4,4.
У 2017 році коледжу додатково виділено 4 місця державного замовлення
заочної форми навчання для вступників, які є учасниками бойових дій (АТО)
та 1 місце для вступника, батько якого є учасником бойових дій (АТО) (наказ
Міністерства освіти і науки від 28.07.2017 року № 1093).
Позитивним іміджем коледжу та його спеціальностей є співпраця із
загальноосвітніми закладами міста та області, запровадження нових форм
професійної орієнтації молоді. Серед заходів фінансово-економічного
спрямування, проведених коледжем, відзначено наступні: «Економічний
квест», економічна вікторина «Економіка навколо нас», «Цікава економіка»,
«Ринок. Дія законів попиту і пропозиції», конкурс на кращий економічний
проект, фінансовий брейн-ринг, турніри, олімпіади, учнівські конференції та
круглі столи.
Життя закладу освіти постійно висвітлюється на регіональних
телеканалах (ТРК «Буковина», «ТВА», «Чернівці»), на порталах
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«Чернівецький промінь», «Букінфо», «Молодий Буковинець», «Geometria.org»,
на сторінках газет «Освіта Буковини», «Чернівці», «Молодий буковинець»,
«Крайова освіта», а також на офіційному веб-сайті коледжу та соціальних
мережах.
Велика увага приділяється питанню вивчення потреби у фахівцях,
підготовка яких здійснюєтья в коледжі. Випускники за спеціальністю
«Фінанси і кредит» мають широкий вибір працевлаштування на підприємствах
різних галузей не тільки Чернівецької області, а й Західного регіону України в
цілому.
Належним чином організований підхід до питання формування й
збереження контингенту студентів. В основу цієї роботи покладено заходи з
адаптації студентів нового набору: регулярно проводяться батьківські збори;
організуються
групові
консультації
з
природничо–математичних,
філологічних і гуманітарних дисциплін; практикуються індивідуальні
консультації зі студентами, які мають слабку загальноосвітню підготовку.
Систематично, на початку кожного нового навчального року, у всіх
групах нового набору проводяться контрольні роботи з виявлення стартових
знань; результати зазначених робіт узагальнюються предметними (цикловими)
комісіями, і на їх підставі вживаються відповідні заходи.
Висновки. Експертна комісія відзначила ефективність роботи щодо
формування і збереження студентського контингенту. В коледжі вживаються
відповідні заходи щодо забезпечення якісного проведення вступної кампанії.
Щороку до Міністерства освіти і науки України своєчасно подаються
електронні бази даних щодо формування державного замовлення та випуску
фахівців. Відповідні пропозиції узгоджуються з Департаментом освіти і науки
Чернівецької обласної державної адміністрації. Експертній комісії
представлено звіт за формою 2–3нк «Звіт вищого навчального закладу на
початок навчального року» сформований в Єдиній державній електронній базі
з питань освіти. Зауважень щодо достовірності статистичної звітності немає.
3. Зміст підготовки фахівців спеціальності
Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і
кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування») визначається
освітньо–кваліфікаційною
характеристикою,
освітньо–професійною
програмою, навчальним планом, розробленим на їх основі робочим
навчальним планом та програмами навчальних дисциплін.
Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю
5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та
страхування») передбачено загальний термін в обсязі 4320 годин або 80
національних кредитів (в тому числі 2143 години – самостійна робота
студентів, що складає 49,6% від загального обсягу, що в межах норми).
Визначені освітньо–професійною програмою години на дисципліни за
вибором навчального закладу (варіативна компонента) – 1512 год./28,0 кред.
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були використані: на збільшення обсягів нормативних дисциплін (27 год./0,5
кред. – дисциплін циклу природничо–наукової та загальноекономічної
підготовки, 135 год./2,5 кред. – дисциплін циклу професійної підготовки за
спеціальністю), на введення дисциплін за вибором навчального закладу (972
год./18,0 кред. – дисциплін циклу професійної підготовки), на семестровий
контроль – 378 год./7,0 кред. Вибіркова частина ОПП розроблена групою
викладачів коледжу.
Враховуючи те, що підготовка молодших спеціалістів за заявленою на
акредитацію спеціальністю здійснюється на основі базової загальної середньої
освіти, загальний обсяг збільшений на 2112 годин. Перелік предметів
загальноосвітньої підготовки затверджений наказом Міністерства освіти і
науки України від 17.06.2010 № 587. Зазначений перелік предметів уведений в
дію з 2010/2011 навчального року із внесеними змінами згідно наказу МОН
від 15 вересня 2010 року № 877. Вивчення окремих предметів
загальноосвітньої підготовки інтегрується з відповідними навчальними
дисциплінами ОПП, а окремі розділи предметів загальноосвітньої підготовки
продовжують вивчатися у відповідних навчальних дисциплінах ОПП. При
підготовці навчально-методичних матеріалів було враховано лист Державної
установи «Інститут модернізації і змісту освіти» від 21.06.2016 року №2.1/101606 «Про особливості формування навчальних планів підготовки молодших
спеціалістів на 2016/2017 навчальний рік».
Відповідно до методичних вказівок щодо розробки навчальних планів
підготовки молодших спеціалістів, розроблених науково–методичним центром
вищої освіти МОН України, в навчальному плані визначено перелік та обсяг
нормативних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми
проведення навчальних занять, їх обсяг, графік навчального процесу, форми та
засоби проведення поточного і підсумкового контролю. Подано роз’яснення і
уточнено окремі положення навчального плану та особливості організації
навчального процесу у пояснювальній записці до нього.
Для конкретизації планування навчального процесу на кожний
навчальний рік, заступником директора з навчальної роботи складається
робочий навчальний план спеціальності.
Місце і значення навчальних дисциплін, їх зміст та вимоги до знань і
умінь визначаються навчальними програмами дисциплін. Забезпеченість
навчальними програмами дисциплін спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування») складає 100%.
Для навчальних дисциплін, на підставі навчальних програм та
навчальних планів, викладачами коледжу складені робочі навчальні програми,
які містять виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність її вивчення,
бюджет часу, визначені форми та засоби поточного і підсумкового контролю,
складені з урахуванням індивідуалізації освітнього процесу і спрямовані як на
максимальне виявлення особистості студента, так і на найбільш повну
реалізацію різних педагогічних методів викладання.
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Практична підготовка в коледжі здійснюється через навчальну та
виробничу практику. Форми, тривалість і терміни проведення практики
визначаються навчальним планом та Наскрізною програмою практики, у якій
викладені питання організації, проведення та підведення підсумків усіх видів
практик студентів. Навчальним планом передбачено 594 год./11 кред. на
практичну підготовку, в тому числі: навчальна практика - 378 год./7 кред.,
виробнича практика - 216 год./4 кред.
У коледжі розроблено структурно–логічні схеми підготовки фахівців за
спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»). Цими схемами визначені зв’язки між дисциплінами,
що входять до нормативної і вибіркової складової освітньо–професійної
програми. У схемах деталізовано зв’язки між дисциплінами на рівні їх змісту
та визначено роль дисциплін в формуванні певних професійних
компетентностей.
Щороку згідно навчального плану складається Графік навчального
процесу, на кожний семестр – розклад навчальних занять.
При визначенні граничного тижневого навантаження студентів повною
мірою враховано рекомендації листа Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти від 21.06.2010 року №1.4/18–2558 «Про розроблення навчальних
планів вищих навчальних закладів І–ІІ р.а. відповідно до наказу МОН від
17.06.10 №587».
Державна атестація молодших спеціалістів з спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок
випускників у формі комплексного екзамену за фахом і включає дисципліни:
банківські операції, податкова система, бюджетна система, фінанси,
бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках. Програма атестації
відповідає вимогам теоретичної та практичної підготовки студентів.
Висновки. Експертна комісія констатує, що підготовка молодших
спеціалістів здійснюється на основі освітньо–професійної програми, освітньо–
кваліфікаційної характеристики, забезпечена засобами діагностики, навчальним
планом і програмами навчальних дисциплін спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»). Крім
того, комісія відзначає їх узгодженість та дотримання співвідношення
навчального часу між циклами підготовки, відповідність змісту підготовки
державним вимогам. Коледж своєчасно вносить зміни до змісту підготовки
фахівців згідно з рекомендаціями відповідних органів управління освітою.
4. Організаційне та навчально–методичне забезпечення
освітнього процесу
Експертною комісією встановлено, що усі дисципліни навчального плану
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа
та страхування») у повній мірі забезпечені програмами, робочими навчальними
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програмами, підручниками, посібниками, довідковою та іншою необхідною
літературою, що знаходиться у власній бібліотеці коледжу.
Предметна (циклова) комісія фінансово-економічних дисциплін
зосередила увагу на розв’язанні таких проблем, як забезпечення належної
якості освіти студентів, комп’ютеризація та інформатизація навчального
процесу, індивідуалізації освітніх траєкторій майбутніми фахівцями,
збагачення технологічного потенціалу викладачів циклу, залучення їх до
дослідно–пошукової роботи. Здійснено перехід від перевірки результатів
навчання до діагностики навчальних досягнень студентів, для чого розроблено
відповідні матеріали методичного забезпечення цієї роботи.
Педагогічним колективом виконано всі намічені на міжакредитаційний
період заходи щодо підвищення науково–теоретичного та методичного рівня
викладання дисциплін, які згідно з освітньо–професійною програмою
вивчаються студентами спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072
«Фінанси, банківська справа та страхування»). З цією метою розроблені
наукові проекти і сценарії модульно–розвивальних занять, нові покоління
міні–підручників, програми самореалізації студентів на основі вивчення
економіки підприємства, банківських операцій, податкової і бюджетної
системи, казначейської справи, грошей та кредиту, фінансів, бухгалтерського
обліку і звітності у комерційних банках.
Викладачами коледжу, які забезпечують підготовку молодших
спеціалістів за спеціальністю, що акредитується, видано 112 навчально–
методичних розробок обсягом 2134 друкованих аркушів. Підготовлено до
друку цикл навчальних посібників для забезпечення якісної практичної
підготовки студентів («Практикум з навчальної дисципліни «Фінанси»»,
«Практикум з бухгалтерського обліку і звітності в комерційних банках»,
«Практикум з економіки підприємств», навчально–методичний посібник
«Практикум з аналізу економіки підприємства»).
За останні п’ять років в коледжі видруковано матеріали 9–ти науково–
практичних конференцій і семінарів, 14 брошур про досвід роботи викладачів.
Більше половини педагогічного складу стали авторами науково–методичних
статей, опублікованих у Всеукраїнській і крайовій педагогічній періодиці. Для
внутрішнього використання налагоджено видання науково–методичних
журналів «Педагогічні інновації», «Куратор студентської групи», науково–
популярного журналу для студентів «Еврика».
В коледжі приділяється належна увага самостійній роботі студентів, яка
розглядається як органічна складова освітнього процесу. Для методичного
супроводу самостійної роботи студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
широко
використовуються електронні підручники і навчальні посібники, методичні
матеріали, тексти і презентації лекцій, завдання для практичних робіт,
інструкції щодо написання курсових робіт та інші матеріали, необхідні для
організації самостійної роботи студентів.
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Студенти виконують творчо–пошукові, дослідницькі, аналітичні,
науково–розвивальні, соціологічні практикуми та моніторинги. Заслуговують
на увагу науково–практичні конференції: «Історія розвитку фондових бірж»,
«Якість життя: економіко–соціологічне дослідження», «Лауреати Нобелівської
премії ХХІ ст. в галузі економіки», «Моніторинг соціально-економічних явищ.
Аналіз «споживчого кошику».
Процес організації курсових робіт, а саме виконання і захист курсових
робіт, облік годин, складання графіку захисту і консультацій та інші
організаційні заходи здійснюються відповідно «Положення про організацію
освітнього процесу» та «Положення про курсове проектування».
Тематика курсових робіт щорічно оновлюється; розглядається на
засіданнях предметної (циклової) комісії та затверджується наказом директора
коледжу. Теми актуальні, відповідають фаховому спрямуванню та сучасному
розвитку науки і виробничо–господарської практики. Практична значимість
курсових робіт полягає в обов’язковому використанні студентами реальних
техніко–економічних показників тих суб’єктів господарювання, де студенти
проходять виробничу практику. Методичний супровід курсового проектування
базується на відповідних рекомендаціях, розроблених викладачами. Вони є у
достатній кількості в читальному залі коледжу.
Для здійснення якісної практичної підготовки в коледжі розроблена
Наскрізна програма практики за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит»
(072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), у якій викладені питання
організації, проведення та підведення підсумків усіх видів практик студентів.
Екзаменаційну комісію зі встановлення відповідності рівня освітньої
підготовки кадрів до вимог освітньо–професійної програми та присвоєння їм
кваліфікації за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з
фінансів і кредиту очолює Рошило Віолетта Іванівна, кандидат економічних
наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит», доцент кафедри
фінансів Чернівецького торговельно–економічного інституту КНТЕУ.
За останні роки в коледжі значно розширено базу електронних
навчальних матеріалів, у першу чергу електронних версій підручників і
навчальних посібників. У навчальному процесі використовуються пакети
прикладних програм сімейства Microsoft, мультимедійні навчальні програми,
електронні словники, мультимедійні презентації. Крім того розроблений ряд
пакетів прикладних розрахункових і облікових програм в середовищі MS
Excel, призначених для оптимізації розрахунків в процесі підготовки
студентами курсових робіт.
Під час вивчення дисциплін циклу професійної підготовки
застосовуються прикладні програми: Парус–Підприємство, версія 8 (ведення
бухгалтерського та податкового обліку); «Дебет Плюс» (необхідний
функціонал для ведення банківських операцій); Банк-Каса, версія 1.6.1. (обмін
інформацією між банком і його касами); калькулятор кредитів, версія Клієнт–
Банк. Версія 3.0.8., автоматизована система «Зарплата» в бюджетних
установах; та ін.
Голова експертної комісії

І.Г. Сокиринська

10

Завдяки комп’ютеризації, діяльність коледжу в усіх сферах виведено на
сучасний рівень управління. Для автоматизації планування та обліку
навчального процесу в коледжі протягом останніх років використовується
пакет ліцензійних програм «Деканат», ПС «Абітурієнт», ПС «Персонал».
Значна увага протягом звітного періоду приділялась виховній роботі та
створенню ефективного освітнього середовища. Планування виховної роботи
здійснюється комплексно, відбувається на рівні студентських структур,
кураторів академічних груп за основними напрямками, що передбачені
Концепцією національного виховання студентської молоді.
За участю студентів коледжу відбуваються: дні науки, конференції,
конкурси, олімпіади. В коледжі діють 9 наукових гуртків, організовано 2
клуби («Співрозмовник» та «Крокус»). Основною умовою ефективності
роботи з обдарованими студентами є високий рівень професійної та
особистісної компетентності викладачів, які здатні до постійного духовного і
творчого зростання, зміни усталених стереотипів у поглядах на світ.
Адміністрація коледжу приділяє належну увагу розвитку студентського
самоврядування, реалізовану через Студентську раду коледжу. Робота
Студентської ради коледжу ведеться згідно з Положенням про студентське
самоврядування. Представники Студентської ради коледжу беруть участь у
вирішенні усіх питань студентського життя – це навчальна діяльність;
переведення студентів з контрактної форми навчання на місця
держзамовлення;
призначення
стипендій;
відрахування
студентів;
працевлаштування випускників після закінчення коледжу; створення
належних умов для проживання та відпочинку студентів, які проживають у
гуртожитку; участь в організації змістовного дозвілля студентів, що відволікає
молодь від девіантної поведінки, зосереджує її увагу на розвитку творчих
здібностей та естетичних смаків і почуттів.
Така змістовна робота студентської ради коледжу у грудні 2016 року
була відзначена на Форумі представників органів студентського
самоврядування Буковини.
Висновки. Експертна комісія здійснила перевірку наявності протоколів
засідань предметних (циклових) комісій та засідань педагогічної ради;
проаналізувала наявність та якість навчальних і робочих навчальних програм
за структурою та змістом на відповідність їх освітньо–професійній програмі та
навчальному плану спеціальності; вивчила процес організації курсового
проектування та інші організаційні заходи. Зауважень немає.
Комісія перевірила фактичне виконання навчального плану. Всі
передбачені навчальним планом дисципліни за 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
навчальні роки вичитані, екзамени та заліки прийняті, що підтверджується
екзаменаційними і заліковими відомостями, які зберігаються в навчально–
методичному кабінеті. Експертна комісія підтверджує відповідність реального
стану організаційного та навчально–методичного забезпечення даним,
наведеним у акредитаційному самоаналізі.
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5. Кадрове забезпечення навчально–виховного процесу спеціальності
Освітній процес зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072
«Фінанси, банківська справа та страхування») забезпечують 28 викладачів, які
мають відповідну спеціальність та кваліфікацію. З них: 14 осіб (або 50,0%) –
спеціалісти вищої категорії, 4 особи (або 14,3%) – спеціалісти першої
категорії, 6 осіб (або 21,4%) – спеціалісти другої категорії, 4 особи (або 14,3%)
– спеціалісти. 7ми викладачам вищої категорії (25,0%) присвоєно педагогічне
звання «викладач–методист», 3 викладачі (або 10,7%) - кандидати наук, в тому
числі - два кандидати економічних наук.
Експертною комісією здійснено перевірку наказів про зарахування на
посади, трудових договорів (контрактів), особових справ, документів про
освіту, трудових книжок.
Випускову предметну (циклову) комісію фінансово-економічних
дисциплін з 01.09.1997 року очолює спеціаліст вищої категорії, викладач–
методист Тетяна Миколаївна Махній. Освіта – вища, у 1981 році закінчила
Ленінградський інститут текстильної і легкої промисловості імені С.М. Кірова
за спеціальністю «Економіка та організація промисловості предметів
широкого вжитку»; отримала кваліфікацію «Інженера–економіста» (диплом
Г–І № 418268 з відзнакою). Згідно Ліцензійних умов акредитації
спеціальностей для початкового рівня вищої освіти очолювати циклову
комісію може викладач вищої категорії (див. п.3, п.7 додатку 2 експертних
висновків «Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої
освіти. Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог
щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»).
Махній Т.М. працює на постійній основі. Стаж педагогічної роботи
становить 47 років. Нагороджена медаллю «Ветеран праці», Почесною
грамотою Управління освіти і науки Чернівецької обласної державної
адміністрації за активну участь у винахідницькій роботі, нагороджена знаком
«Відмінник освіти України», знаком «Софія Русова», є лауреатом освітянської
премії імені Омеляна Поповича.
Вікова структура педагогічних кадрів, які забезпечують спеціальність
5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»), постійно змінюється за рахунок припливу молодих
спеціалістів. Середній вік викладачів, які забезпечують спеціальність, що
акредитується, становить 38,7 років.
100% викладачів підвищили свою кваліфікацію. Підвищення
кваліфікації педагогічних працівників проводиться не рідше одного разу на
п’ять років згідно з Перспективним планом підвищення кваліфікації.
Важливу роль у підвищенні кваліфікації викладацького складу відіграє
створена в коледжі «Школа педагогічної майстерності», до викладання в якій
запрошуються досвідчені викладачі–методисти та методисти Інституту
післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. За останні п’ять
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років, успішно пройшли та засвоїли програму навчання з «Основ педагогічної
майстерності» 12 викладачів коледжу. Значна кількість викладачів–початківців
коледжу підвищили свою кваліфікацію шляхом участі в постійно діючому
науково–методичному семінарі «Школа молодого викладача».
Висновки. Експертна комісія відзначає, що система підбору та
використання педагогічних кадрів сприяє реалізації потенційних можливостей
педагогічного колективу та підвищенню ефективності навчально–виховної
роботи, здійсненню освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою молодших
спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»). Кадровий потенціал навчального закладу
та випускової предметної (циклової) комісії достатній для підготовки фахівців з
фінансів і кредиту. Керівництво стимулює професійне зростання педагогічних
працівників, створює належні умови для науково–пошукової роботи, сприяє
їхньому науковому зростанню.
6. Матеріально–технічне забезпечення освітнього процесу спеціальності
Експертна комісія перевірила стан матеріально–технічного забезпечення
навчального процесу, наявність відповідних документів та підтверджує
достовірність даних, наведених у акредитаційному самоаналізі.
Матеріальна база коледжу складається з 5ти будівель: 4  навчальні
корпуси (власні будівлі) та 1  студентський гуртожиток (орендована будівля).
Загальна площа власних приміщень, що використовуються коледжем,
становить 3689,5 кв.м., навчальна площа – 2705,2 кв.м. В наявності є
технічний паспорт, який оформлено і затверджено адміністративною радою
коледжу 05.12.2007 року. Будівлі забезпечені відповідними інженерно–
технічними комунікаціями, які знаходяться у робочому стані та надійно
експлуатуються. Всі навчальні аудиторії та приміщення коледжу приведено у
відповідність до вимог пожежної безпеки, санітарних норм та вимогам ДБН
В.2.2–3–97 «Будинки та споруди навчальних закладів».
Освітній процес із заявленої на акредитацію спеціальності здійснюється
у 23 навчальних аудиторіях, які забезпечені сучасним обладнанням,
устаткуванням, технічними засобами, необхідними для виконання навчальних
планів і програм. У кожному кабінеті є повний комплекс методичного
забезпечення дисциплін: нормативні документи, посібники, завдання для
виконання практичних робіт, самостійного вивчення програмового матеріалу,
бланки облікових документів; наочне приладдя тощо. В розпорядженні
студентів лекційна аудиторія та актовий зал, кабінет практичного психолога,
навчально–методичний кабінет, зал засідань.
Для забезпечення належної організації освітнього процесу та виконання
програм навчальних дисциплін, які передбачають застосування програмного
забезпечення, коледж має навчально–комп’ютерний комплекс площею 101,3
кв.м. і кабінет інформаційних технологій площею 86,7 кв.м. Кабінети
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забезпечені програмними продуктами і мають доступ до мережі Інтернет.
Загальна кількість комп’ютерів, які використовуються в навчальному
процесі, складає 53 одиниці; на 100 студентів припадає 10 комп’ютерів, що
відповідає ліцензійним умовам (норма 6 комп’ютерів на 100 студентів). Через
впроваджену у 2010 році систему бездротової комунікації завдяки доступу до
мережі інтернет за технологією ADSL кількість користувачів мережі інтернет
є необмеженою.
Коледж має спортивну залу площею 162,6 кв.м., яка забезпечена
необхідним спортивним інвентарем та обладнанням. Власний стадіон
відсутній, однак наявний відкритий спортивний майданчик для гри у
баскетбол, волейбол тощо. Функціонує тренажерний зал площею 64,1 кв.м., у
якому в наявності 11 тренажерів для силових вправ на основні групи м’язів, 3
штанги, 2 шведські стінки, 4 спортивні мати.
В останні роки проведено значну роботу з оновлення навчально–
лабораторного обладнання, на що витрачено 514,7 тис. грн.. Зокрема, у
міжакредитаційний період коледж придбав 14 одиниць комп’ютерної техніки;
7 одиниць відеотехніки, мультимедійних проекторів та сучасного музичного
обладнання; 11 одиниць ліцензійних комп’ютерних програм, 128 одиниць
навчально–наочного приладдя та обладнання для організації освітнього
процесу.
Харчування студентів проводиться у буфеті, розміщеному в
навчальному корпусі №1. Для організації харчування студентів у коледжі
створено належні умови - працює буфет загальною площею 62 кв.м., що
розрахований на одночасне обслуговування 52 осіб, кухня обладнана
електричною плиткою, 2 мікрохвильовими пічками, 4 холодильними і
морозильними камерами. У буфеті реалізують продукцію меню вільного
вибору і денного раціону харчування. Графік роботи буфету залежить від
графіка навчального процесу коледжу. Перерви між заняттями встановлені
так, щоб правильно організувати харчування студентів. Таким чином, наявна
площа буфету та організовані посадкові місця забезпечують потреби студентів
у харчуванні на достатньому рівні.
Коледж забезпечує іногородніх студентів гуртожитком, який
розрахований на 65 осіб. Гуртожиток задовольняє потреби навчального
закладу, оскільки в ньому проживає всього лише 61 іногородній студент. У
гуртожитку, крім житлових кімнат, обладнано кімнати для підготовки до
занять, зал відпочинку з телевізором, харчоблок, їдальня, побутові кімнати.
У коледжі функціонують бібліотека та читальний зал. Загальний
бібліотечний фонд налічує 14444 примірники, з них підручників та посібників
– 11978 примірників. Заявлена на акредитацію спеціальність забезпечена
підручниками і посібниками на 100%. Забезпечення навчальною літературою
дисциплін, які передбачені навчальним планом підготовки молодших
спеціалістів з фінансів і кредиту, відповідає акредитаційним вимогам.
Для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
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бібліотека передплачує фахові періодичні видання України за фахом у
кількості 12 найменувалнь, серед яких фахові видання: «Фінанси України»,
«Банківська справа», «Економіка України». Крім того, коледж передплачує
видання Науково–методичного центру (навчально–методичні посібники
«Організація навчально–виховного процесу у вищих навчальних закладах»,
«Виховна робота у технікумах і коледжах», журналів «Нові технології навчання»,
«Освіта. Технікуми, коледжі», «Проблеми освіти»).
У читальному залі коледжу встановлено 5 одиниць комп’ютерної
техніки, на яких студенти можуть працювати з електронними ресурсами та
одержувати інформацію з мережі Internet.
Експертна комісія відзначає, що в коледжі проводиться цілеспрямована
робота зі зміцнення матеріально–технічної бази, покращення умов для
проведення освітнього процесу. Так, за рахунок коштів загального та
спеціального фондів державного бюджету і благодійних внесків виконано
капітальні і поточні ремонти всіх наявних приміщень коледжу та
студентського гуртожитку на суму 699,5 тис. грн., мереж енергозабезпечення
– 83,0 тис. грн., дахів – на суму 198,3 тис. грн., фасаду навчальних корпусів –
на суму 76,8 тис.
З метою виконання комплексних заходів з протипожежної безпеки у
всіх навчальних корпусах коледжу встановлено автоматичну пожежну
сигналізацію, закуплено вогнегасники, проведено технічне обслуговування та
перезарядку наявних вогнегасників, здійснено оплату послуг за пожежне
спостереження та обслуговування. Вартість цих робіт та послуг становила
321,9 тис. грн.
Для виконання програми енергозбереження в коледжі упродовж
останніх років проведено заміну старих віконних блоків на нові
металопластикові конструкції на суму 193,8 тис. грн., здійснено модернізацію
освітлення в аудиторіях та приміщеннях загального користування, замінено
звичайні світильники на енергозберігаючі (на суму – 61,4 тис. грн.).
Висновки: Експертна комісія проаналізувала зміст акредитаційного
самоаналізу і підтверджує його відповідність реальному стану. Навчальні
приміщення відповідають санітарним та будівельним нормам, а також
нормативним документам, що регламентують порядок здійснення освітньої
діяльності. Зазначені навчальні площі дозволяють проводити освітній процес у
повній відповідності до вимог вищої школи та чинних нормативів.
У результаті експертного контролю встановлено, що комп’ютерне та
інформаційне забезпечення дисциплін, передбачених навчальним планом
підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
(072 «Фінанси, банківська справа та страхування») відповідає акредитаційним
вимогам. Зокрема, п’ять кабінетів із дванадцяти, де проводиться навчання за
фахом забезпечені стаціонарним мультимедійним обладнанням для
одночасного використання в навчальних аудиторіях. Наявність власної
бібліотеки, комп’ютерної мережі з доступом до Інтернет створює необхідні
умови для проведення освітнього процесу.
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7. Якість підготовки і використання випускників спеціальності
Якість підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
(072 «Фінанси, банківська справа та страхування») аналізується показниками
успішності за результатами останньої екзаменаційної сесії та виконання
комплексних контрольних робіт.
Комісією було здійснено перевірку заліково-екзаменаційних відомостей
за результатами останньої передакредитаційної сесії. Показник абсолютної
успішності студентів складає 98,8%, якісної успішності  63,3%. Розбіжностей
немає.
З метою оцінки якісної підготовки студентів, експертною комісією в
період з 13.02 по 15.02.2018 року проведені комплексні контрольні роботи з
нормативних дисциплін навчального плану: з циклу гуманітарної підготовки
(основи філософських знань, історія України, культурологія), з циклу
природничо–наукової та загальноекономічної підготовки (вища математика,
інформатика і комп’ютерна техніка, економіка підприємства), з циклу
професійної підготовки за спеціальністю (фінанси, бюджетна система,
бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках).
Рівень виконання контрольних робіт під час здійснення акредитаційної
експертизи характеризується такими показниками:
1. Рівень знань студентів з дисциплін гуманітарної підготовки:
абсолютна успішність – 98,9%, якісна успішність – 63,5%. Розбіжність
результатів комплексних контрольних робіт, виконаних під час акредитаційної
експертизи, і комплексних контрольних робіт (самоаналіз), складає: 1,1%
(абсолютна успішність), 2,1% (якісна успішність), середній бал складає 3,8.
2. Рівень знань студентів з дисциплін природничо–наукової та загально–
економічної підготовки: абсолютна успішність – 98,0%, якісна успішність –
59,1%. Розбіжність результатів комплексних контрольних робіт, виконаних під
час акредитаційної експертизи, і комплексних контрольних робіт (самоаналіз),
складає: 0,9% (абсолютна успішність), -0,9% (якісна успішність), середній бал
складає 3,75.
3. Рівень знань студентів з дисциплін професійної підготовки за
спеціальністю: абсолютна успішність – 98,8%, якісна успішність – 59,5%.
Розбіжність результатів комплексних контрольних робіт, виконаних під час
акредитаційної експертизи, і комплексних контрольних робіт (самоаналіз),
складає: –1,2% (абсолютна успішність), -1,4% (якісна успішність), середній бал
складає 3,59.
Показники абсолютної та якісної успішності з кожного циклу дисциплін
відповідають критеріям щодо акредитації підготовки фахівців освітньо–
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Результати виконання комплексних контрольних робіт під час
акредитаційної експертизи та самоаналізу свідчать про те, що рівень
підготовки студентів відповідає вимогам підготовки фахівців та рівню
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викладання дисциплін навчального плану. Аналіз показує, що викладачі
вимогливо ставляться до оцінювання рівня знань та вмінь студентів.
Серед недоліків слід відзначити, що частіше зустрічалися помилки в
практичному блоці тестових завдань комплексних контрольних робіт.
Експертна комісія проаналізувала якість підготовки фахівців за
результатами навчальних і виробничих практик і курсових робіт, та відмічає,
що студенти виявляють достатній рівень теоретичних знань і практичних
навичок в обсязі, передбаченому навчальними програмами, вміють
використовувати довідкову та нормативну літературу, самостійно розв’язувати
задачі, вирішувати виробничі та проблемні ситуації. Експертною комісією
вибірково перевірено звіти про виконання програм практики та курсові роботи
студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси,
банківська справа та страхування») за останні три роки. При експертному
оцінюванні 30% курсових робіт з дисципліни «Банківські операції»
розбіжності між результатами захисту та експертної перевірки склали 0,13, з
дисципліни «Фінансовий аналіз» - 0,2. Для експертної оцінки звітів з практики
було обрано 15 робіт, результати оцінювання показали розбіжність 0,13.
Аналіз результатів атестації випускників спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
свідчить про достатній рівень теоретичної та практичної підготовки.
Належному рівню підготовки сприяє високий рівень навчально–методичного
забезпечення та організації освітнього процесу.
Експертна комісія відзначає, що протоколи засідань ЕК оформлені
належним чином, склад ЕК затверджено наказом директора закладу освіти.
Випадків порушення нормативних документів з атестації студентів у звітах
голів ЕК не виявлено.
В коледжі створена та постійно відпрацьовується власна система
працевлаштування випускників та студентів в умовах ринку, основна суть якої
полягає у розробленні та втіленні комплексу превентивних заходів, які дають
змогу ще під час навчання визначатися студенту з місцем подальшої роботи і
готувати фахівців відповідно до вимог виробництва.
100% випускників спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072
«Фінанси, банківська справа та страхування»), які навчались за рахунок
коштів державного бюджету працевлаштовані. З них 15-20% випускників
продовжили навчання за ступеневою освітою у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації
(денна
форма
навчання).
Дані
показники
підтверджують
конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Цьому сприяла робота
керівників структурних підрозділів коледжу з потенційними роботодавцями,
співпраця з державними службами зайнятості на основі укладених угод про
співробітництво, поширення на інформації щодо попиту на фахівців,
забезпечення випускників нормативно–правовою базою з питань прав та
обов’язків молодих фахівців, викладання спецкурсів і проведення тренінгів,
спрямованих на ознайомлення з технологією пошуку роботи тощо.
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Підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
налагодив систему роботи коледжу з роботодавцями, що підвищує
привабливість навчального закладу в очах студентів і абітурієнтів.
Співробітники підрозділу створили єдину базу даних «Потенційних
роботодавців», яка містить інформацію про підприємства, установи і
організації, які працевлаштували випускників коледжу.
Експертній комісій представлено угоди, укладені коледжем з
потенційними роботодавцями, у тому числі на перспективний навчальний рік.
Саме вони надають допомогу у формуванні та оновленні матеріально–
технічної бази, забезпечують студентами місцями для проходження практики,
а згодом надають і робочі місця. Зауважень від контролюючих державних
органів, а також претензій юридичних та фізичних осіб, щодо якості
підготовки студентів із заявленого для акредитації спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за звітний період не
надходило.
Висновки: Результати акредитаційної експертизи свідчать про
достатній рівень гуманітарних, фундаментальних і фахових знань студентів,
що відповідає акредитаційним вимогам і забезпечує якість підготовки фахівців
на рівні державних вимог. Розбіжність між показниками успішності за
результатами самоаналізу і результатами експертизи допустима, в межах
норми. Аналіз рівня підготовки та використання випускників дає право
стверджувати, що педагогічний колектив коледжу забезпечує якісну
підготовку фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»).
8. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів
та заходи з їх усунення
Експертна комісія констатує, що адміністрацією коледжу проведена
значна робота щодо виконання рекомендацій для удосконалення якості
підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072
«Фінанси, банківська справа та страхування»).
З часу проведення попередньої акредитаційної експертизи активізована
робота з укладання договорів про бази практики, розширено перелік установ
для проходження студентами виробничої практики.
Викладачами предметної (циклової) комісії фінансово-економічних
дисциплін раціональніше організовується робота студентів у період курсового
проектування, тематика курсових робіт пов’язується з практичними потребами
фаху. Створено умови для виконання курсових робіт на замовлення
конкретних організацій та установ.
Методичною радою коледжу здійснюються заходи щодо активізації
впровадження у навчальний процес інноваційних технологій навчання та
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сучасних комп’ютерних програм, які підвищують результативність навчання.
Так, з метою проведення консультацій, практичних занять, поточного та
підсумкового контролю знань студентів викладачами, які забезпечують
підготовку молодших спеціалістів з фінансів і кредиту, використовуються
прикладні комп’ютерні програми, які дозволяють проводити різні види
навчальних занять, контролювати з центрального комп’ютера роботу
студентів, що виконується на кожному автоматизованому робочому місці.
Викладачами, які забезпечують підготовку фахівців за спеціальністю
5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»), сьогодні впроваджуються елементи дистанційної форми
навчання, спрямовані на активізацію самостійної роботи, підвищення якості
контролю і корекції навчальних досягнень студентів.
Висновки: Експертній комісії представлені матеріали перевірок коледжу
Державною інспекцією навчальних закладів, Головним управлінням освіти і
науки Чернівецької обласної державної адміністрації, Головним управлінням
юстиції Чернівецької облдержадміністрації. Комісія констатує, що
адміністрація своєчасно вживає заходів щодо усунення виявлених
контролюючими органами недоліків в роботі закладу освіти.
9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
поданих до МОН акредитаційних матеріалів
1. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності: відсутня пояснювальна записка (додаток 2) до навчального плану
за звітний період.
В ході перевірки встановлено наявність пояснювальної записки до
навчального плану за звітний період. Пояснювальна записка оформлена та
затверджена в установленому порядку (Додаток 1).
2. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
п.10 (додаток 7), 13 в частині – відсутні зведені відомості щодо відповідності
кадрового забезпечення вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності.
Зведені відомості щодо відповідності кадрового забезпечення вимогам
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності наведені в додатку 2.
3. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
в частині – відсутні зведені відомості щодо відповідності технологічним
вимогам (додаток 13, 14, 15) Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності.
Зведені відомості щодо відповідності технологічним вимогам
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності наведені в додатку 2.
4. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
(п.6 додаток 12) в частині – Гуцуляк В.А., Манаїла О.М., Рошко Н.Б. табл.5.2
стор.220.
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В матеріалах акредитаційного самоаналізу (табл. 5.2. Якісний склад
педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та
страхування») не було представлено повною мірою рівень наукової та
професійної активності науково-педагогічних працівників коледжу, зокрема
Гуцуляк В.А., Манаїли О.М., Рошко Н.Б. Інформацію уточнено та
представлено в додатку 3.
5. Порушено вимоги Постанови КМУ №978 від 09.01.2001 п.9.2 та
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності п.10 (додаток 4.3), 14
(додаток 13 п.2) в частині забезпечення навчальних приміщень
мультимедійним обладнанням (мінімальний відсоток кількості аудиторій –
10%) - відсутнє.
Належна організація освітнього процесу в ДВНЗ «Чернівецький коледж
дизайну та економіки» забезпечується сучасним обладнанням навчальних
аудиторій, устаткуванням і технічними засобами, необхідними для виконання
навчальних планів і програм. Навчальні аудиторії на 33,3% забезпечені
мультимедійним обладнанням та відповідною комп’ютерною технікою з
доступом до мережі Інтернет (Додаток 4).
6. Порушено вимоги Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
в частині п.2; 4; 5 (додаток 4) відсутня інформація про загальні площі
приміщень, соціальну інфраструктуру навчального закладу та забезпечення
приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями.
Інформацію про загальні площі приміщень, соціальну інфраструктуру
навчального закладу та забезпечення приміщеннями навчального призначення
та іншими приміщеннями представлено в додатках 5, 6, 7, 8. За результатами перевірки встановлено достовірність наданої інформації.
7. Перевірити терміни дії угод проходження практики стор.205-208 на
перспективний навчальний рік.
В ході перевірки встановлено, що угоди для проходження практик на
перспективний 2017/2018 навчальний рік є в наявності, оформлені належним
чином, у тому числі містять інформацію про терміни їх дії. Угоди щорічно
укладаються згідно з Графіком освітнього процесу перед початком практики
і діють до кінця практики. (Додаток 9).

Голова експертної комісії

І.Г. Сокиринська
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Загальні висновки та пропозиції:
На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів
діяльності на місці, експертна комісія дійшла висновку, що програми
підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за
спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська
справа та страхування»), кадрове, навчально–методичне, інформаційне та
матеріально–технічне забезпечення у Державному вищому навчальному закладі
«Чернівецький коледж дизайну та економіки» відповідають встановленим
державним вимогам до акредитації освітньої діяльності з підготовки фахівців за
освітньо–кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та забезпечують
державну гарантію якості освіти.
Експертна комісія вважає за необхідне висловити рекомендації, які не
входять до складу обов’язкових, не впливають на загальне позитивне рішення
про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
– продовжити роботу предметних (циклових) комісій щодо подальшого
удосконалення навчально–методичних комплексів дисциплін, завершити
роботу з формування електронних комплексів НМК;
– враховуючи важливість практичної підготовки, слід не лише передбачати
в навчальних планах проходження студентами навчальної та виробничої
практик, але й узгоджувати з потенційними роботодавцями обсяги і види
практичної підготовки, терміни її проведення;
– активізувати роботу із залучення до проведення занять фахівців з
практичним стажем роботи не менше 10 років;
– залишається актуальною проблема проведення наукових досліджень та
отримання наукових ступенів викладачами предметної (циклової) комісії,
які забезпечують освітній процес за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і
кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).
Експертна комісія вважає доцільним акредитувати у Державному вищому
навчальному закладі «Чернівецький коледж дизайну та економіки»
спеціальність 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа
та страхування») галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за
освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з ліцензованим
обсягом прийому на навчання за денною формою 30 осіб, заочною формою 15
осіб.
Голова експертної комісії

І. Г. Сокиринська

Експерт

А.О. Крисак
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Директор коледжу
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І.Г. Сокиринська

