
ЕКСПВРТНI ВИСНОВКИ
акредитацiйноi експертизи освiтньо-професiйноi програми

<<МаркетинD> зi спецiальностi 075 МаркетиIIг
галузi знань 07 Управлiння та адмiнiстрування

за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодший спецiалiст
в Економiчному коледжi .Щержавного вищого навчального закпаДУ

<Киiвс.ький нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>>

Вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 2 роздiлу ХV <Прикiнцевi та перехiднi

положеЕнrI)) Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>> та пункту 4 Положення пРО

акредитацiю вищих навч€uIъних закладiв i спецiальностей у вищих навч€lльних

закладах та вищих професiйних r{илищах, затвердженого постановою КабiнетУ

MiHicTpiB Украiни вiд 9 серпня 2001р. М978 <Про затвердженнrI Положення про

акредитацiю вищих навч€tJIьних закладiв i спецiальностей у вищих навчЕшьних

закJIадах та вищих гrрофесiйних училищаю), з метою проведення первинноt

акредитацiйноi експертизи освiтньо-професiйноi програми <<Маркетинг>> зi
спецiальностi 075 Маркетинг г€tлузi знань 07 Управлiння та адмiнiстрування за

освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодший спецiалiст в Економiчному коледжi

,Щержавного вищого навч€tльного закJIаду О'Киiвський нацiоналъний економiчний

унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана" та наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
вiд 18 червня 20|9 р. Jlb884-л експертна комiсiя у складi:

р
Писаренко Володимир Вiкторович, завiдувач кафедри маркетинry
Полтавськоi державноi аграрноi академiI, доктор економiчних наук,

профеоор, голова KoMicii

Член KoMicii: Обуд Оксана Петрiвна, викJIадач вищоi категорii цикловоI KoMicii
маркетингу та екЬномiчних дисциплiн ,Щержавного вищого
навчалъного закладу <<Тернопiльський коледж харчових технологiй
i торгiвлi>>, В iдмiнник освiти Украiни, викладач-методист

безпосередньо у навчалъному закладi у перiод з 19 червня по 21 червня 2019 року
розглянула поданi матерiали та провела експертне оцiнювання провадження

ocBiTHboi дiяльностi в Економiчному коледжi ,Щержавного вищого навч€шьного

закладу <Киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>

та вiдповiдностi дерlкавним вимогам щодо пiдготовки здобувачiв вищоi освiти за
освiтньо-професiйною lrрограмою <<Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг
га_гrузi знань 07 Управлiння та адмiнiстрування за освiЪньо-кв€Lлiфiкацiйним piBHeM

)

Голова
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моJIодшого спецi€Lлiста. Пiд час проведення первинноi акредитацiйноi експертизи
комiсiя перевiрила наявнiсть необхiдних засновницьких та нормативних документiв
у вiдповiдностi до Лiцензiйних yNIoB. 

i

Загальнi вiдомостi
Економiчний коледж.Щержавного вищого навч€шьного закладу <Киiвський

нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана> е вiдокремленим
структурним пiдроздiлом Щержавного вищого навч€tльного закJIаду <Киiвський
нацiональilий економiчний унiвероитет iMeHi Вадима Гетьмана>> без права
юридичноi особи i мае маЙно, яке передане Йоrчry Унiверситетом в оперативне

управлiння.
Коледж мас самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, печатку iз

наЙменуванням MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та Щержавного вищого
навч€LJIьного закJIаду <<КиiЪський нацiонаrrьний економiчний унiверситет iMeHi Вадима
Гетьмана>; штампи та бланки, рахунок в казначействi, власну символiку та
атрибутику, заресстровану вiдповiдно до законодавства Украiни.

Дата первинноТ реестрацiТ 28.07.1998 року, свiдоцтво Ns 3б287525
Iдентифiкацiйний код 046 1 86 1 3

Коледж внесений до ,Щержавного реестру вищlD( навч€lльних закJIадiв УкраiЪи

ресстрацiя JYч 11-Щ-93 вiд 31.01.2008р,
Iсторiя коледжу розпоч€rлася iз заснування його згiдно Наказу Ради MiHicTpiB

УРСР Вiд 29 TpaBIuI 1962 року Jrlb812-p. як Киiвського вечiрнього iнщlстрiального
технiцrълу при заводi iM. IBaHa Лепсе КП "КиIвтрактородеталь") MiHicTepcTBa
тракторного i сiльсъкого сподарського машинобудуванrrя СРСР.

Змiна назв:

КиiЪсъкий вечiрнiй iндустрiальний TexHiKyM при заводi iM. IBaHa Лешсе (КII
"Киiвтрактородеталь" (L9 62-1997)

КиiЪський TexHiKyM Киiвського нацiон€lльного економiчного унiверситеry (1997-
200а рр.) l

ЕКОномiчний коледж Киiвського нацiоналъного економiчного унiверситету
(2004-2005рр.)

ЕКОномiчний коледж..Щержавного вищого навч€Lльного закJIаду <Киiвсъкий
нацiональниЙ економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетъмана> (з 2005 р.)

У 2018 РОцi Економiчний коледж став правонаступником майна, прав та
Обов'язкiв Вiдокремленого структурного пiдроздiлry Коледжу економiки i
УПРаВЛiНня ЩВНЗ <<КиТвський нацiональний економiчний унiверситет iменi,Вадима
ГеТЪМана)>, у зв'язку з його реорганiзацiею та припиненIuIм дiяльностi. Здобувачi
ВИЩОi освiти Коледжу економiки управлiння ШНЗ <<КиТвський нацiона-гtьний
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економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>> продовжили навчання в

Економiчному коледжi з 01.09.2018 року.
Повна назва: Вкономiчний копедк Щеркавного вищого навчаrtъного закладу

<Киiвський нацiонаrrьний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетъмана>j

Скорочена н€вва: ЕК ДВНЗ (КНЕУ iM. В. Гетьмана>>.

Адреса та контакти Коледжу:

03148, КиiЪ - 148, вул. Василя Верховинця, 3. Тел. факс (044) 40З-04-47 .

e-mail: ek kneu@ukr.netЁ-\
Форма власностi - державна.
Сьогоднi Коледж здiйснюе пiдготовку молодших спецiалiстiв у вiдповiдностi

до Вiдомостей щодо провадження ocBiTHboI дiяльностi (наказ МОН Украiни вiд
|З.|2.20118 Ns 3022-л) про надання ocBiTHix послуг, пов'язаних з одержанням освiти
на piBHi квалiфiкацiйних вимог щодо молодшого спецiалiста з лiцензованим обсягом
на денну форму навчання - 500 осiб:

за галуззю знань 05 <Соцiальнi та поведiнковi науки)) та спецiальнiстю:
- 051 <<EKoHoMiKa>>;

за галуззю знань 07 <Управлiння та адмiнiстрування> та спецiальностями:
- 071 - кОблiк i оподаткування>);

-072 - кФiнанси, банкiвська справа та страхування>);

-075 - кМаркетинг) ;

- 07З- кVIенеджмент));

-076 - кПiдприемЕIицтво, торгiвля та бiржова дiялънiсть>;

Ёа галуззю знань 08 <Право>) та спецiалънiстю:
- 081 - < Право> ;

за галуззю знань 0304 <Право> та спецiальнiстю:
- 5.03040101 - << Правознавство) ;

за г€Lлуззю знань 030б <<Менеджмент та адмiнiстрування> та спецiальнiстю:
- 5.03060101 - < Органiзацiя виробництвa>)

Щиректором Економiчного кодеджу РНЗ <КНЕУ iM. В. Гетьмана>>, з 1

листопада 1996 року е Марушевська Валентина Iларiонiвна - спецiалiст вищоi
категорii, викладач-методист. У 1975 роцi закiнчила КиiЪський iнститут народного
господарства iM. .Щ.С.Коротченко за спецiальнiстю <Планування народного
господарства).

Марушевська B,I. нагороджена нагрудний знак <Вiдмiнник освiти Украrни>
(Наказ МОН вiд 12 лиатопада 2002 року J\Ъ 1008-к), iй присвоено почесне звання
<Заслужений працiвник освiти УкраIни> (Указ Президента Украiни вiд,1 жовтня
2008 року JY9879) , нагороджена Почесною грамотою Верховноi Ради Украiни за
особливi заслуги перед УкраТнським народом у 20112 роцi та нагороджена
медалями <В пам'ять 1500 - рiччя м. Киева) 1982Ё.такВетеранпрацil> 198бр.

Голова KoMiciT В.В.Писаренко



I

У cTpyKTypi навчального закладу функцiонуе три вiддiлення:
о економiко-правове;
о мон€джменту та пiдприемництва;
о фiнансiв та маркетингу

Коледlк використовуе HoBiTHi методи та форми профорiентацiйноi i
педагогiчноi роботи. Основною метою дiяльностi коледжу е забезпеченнrI
пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв для задоволення потреб мiсцевого ринку
працi, ýультурного та духовного розвитку
наукового свiтоглялу i критичного мислення.

особистостi, формування у них

Головним завданням коледжу е провадження освiтньоi дiяльностi з
лiцензованих сгlецiа-гtьностей, що дозволяе здiйснювати пiдготовку фахiвцiв за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM ((молодший спецiалiст> конкурентоспроможних
На РиНкУ працi. ,.Щля забезпечення фахових компетентностеЙ майбутнiх спецiа_гriстiв
В колеДжi проводятьая науково-практичнi конференцii, тренiнги, круглi столи,
ЗУстрiчi З випускниками, якi досягли успiху у професiйнiй дiяльностi, захисти
КУРСОВих робiт iз за-гrученням потенцiЙних роботодавцiв, нчuIагоджена спiвпраця з
Малою академiею наук.

З 201З року Економiчний коледж ЩВНЗ (КНЕУ iM. В.Гетьманa>) долуrений до
Мiжнародного (Австрiя, Нiмеччина, Угорщина) Проекту ЕС Tempus <<Формування i
ВИХОВанНя у студентiв пiдприсмницьких навичою>, метою якого е формування у
СТУДеНТiВ ПРофесiЙних i пiдприемницьких навичок, виховання пiдприемницъкого
духу, а також проведення консультацiй пiдприемцiв-початкiвцiв.

r В Навчальнi плани ycix економiчних спецiальностей та спецiа-пьностi <<Право>>,

включенi дисциплiни; <основи економiки та органiзацii пiдприемства); <<основи
пiдприемництва)>; <Бiзнес-плануваннD) та проводиться виробнича тренiнг-практика
<Створи власну справу>>.

за пiдсумками вивчених дисциплiн та тренiнг-практики студенти одержують
сертифiкат.

КОЛеДЖ забезпечений вiдПовiдною матерiально-технiчною базою, що
дозволяе повноЮ мiрою, вiдповiдно до вимог, забезпечити пiдготовку здобувачiв
вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою <<маркетинг) зi спецiьльностi
075 Маркетинг галузi знань 07 Управлiння та адмiнiстрування за ocBiTHbo-
ква;riфiкацiйним piBHeM молодшого спецiалiста.

СТУДеНти i викладачi коледжу е членами профспiлковоi органiзацii стулентiв та
аспiрантiв i працiвникiв двнз (кнЕу iм.в.гетьмана) i користуються такими
правами членiв профспiлки як i студенти i працiвники Унiверситету. }

Науково_педагогiчний персонаJI та студенти коледжу мають право
користуватис.я наук0I]ою бiблiотекою з кiлькома по-сучасному обладнаними
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ЧИТаJIЬНиМи ЗалаМи, спOртивним комплексом та за необхiднiстю гуртожитком ДВНЗ
(КНЕУ iм.В.Гетьмана)).

За перiод iснування Коледжу сформувалася вiдповiдна матерiально - технiчна
бъза, навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення, належний кадровий
потенцiал. Поданi копii засновницьких документiв пiдтверджено наявнiстю
оригiналiв.

Вuсновок: експерmна комiсiя ор uziналu засно вн uцькuхбuсновок: експерmна комlсlя консmаmу€, ицо opuzlwaJ,|u засновнuцькuх mа
n.-

ре€сmрацiйнuх Dоку.uенmiв, маmерiалu звimу-самоаналiзу tцоOо аtреdumацi'i
освimньо-професiйною проzрамою кМаркеmuно) зi спецiальносmi 075 Маркеmuнz
zаllузi знuнь 07 Упрuвлiння mа аdмiнiсmрування за освimньо-квшiфiкацiйнuм
рrcнем tполоdшоzо спецiалiсmа Економiчноzо колеdмсу ДВНЗ кКНЕУ iлt.

В.Геmь"uанФ) вidпсlвidаюmь Лiцензiйнtлпt умовOм проваdсtсення ocBimHboi
diяльносmi mа fермсавнuл, вчлrоzам do акреdumацii. fоцiльнiсmь пidzоmовкч i
Вuпуску фжiвцiв зсl освimньо-професiйною про2ралrою кМаркеmuнD) зi
спецiальносmi 075 Маркеmuнт обrрунmована поmребою pezioHy у фахiвцях mа
пi d mв ер d )Ic е н а з ал, о вл е н н ям в i d п i d пр uем сmв р ez io ну.

1. Формуванrtя контингенту здобувачiв вищоi освiти ocBiTHbo-
професiйноi програми <<Маркетинг>> зi спецiальностi 075 Маркетинг

Пiдготовка молодших спецiа-гliстiв за освiтньо-професiйною програмою
р

Економiчному коледжi ДВНЗ (КНЕУ iM. Вадима Гетьмана>> здiйснюеться
вiдповiдно до вiдомостей щодо здiйснення освiтньоi дiяльностi у сферi вищоТ освiти
(наказ МОН УкраIни вiд 1 3.|2.20I8p. Nч3022-п).

Пiдготовка молодших спецiалiстiв за освiтньо-професiйною
<Маркетинг> зi спецiа-пьностi 075 Маркетинг здiйснюеться за
замовленням9 а також за кошти фiзичних та юридичЕих осiб.

КОнтингент студентiв за освiiньо-професiйною програмою <Маркетинг> зi
СПеЦiальностi 075 Маркетинг формуеться вiдповiдно до Лiцензiйних умов i обсягiв
прийому. Ще вказуе на те, що в Коледжi скJIалася чiтка система профорiентацiйноi

контингенту студентiв, завдяки чому забезпечуютьсяроботи та формування
-""-*;JJ;;flжilffi 

;Ы:"";?J;;#ж1f;:;п:тiзаданимие,щБостаном
на 01.01.20i9 р. наведено в табл. 1.

програмою

державним
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Табщши 1

Контингент студентiв Економiчного коледжу ШНЗ (КНЕУ iм.В.Гетъмана) за
освiтньо-професiЙною lrрограмою <Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг

за даними еЩЕБо станом на 01.06.2019 року

Nь

зlп
Форма навчання Курси

1 2 J

1 Щенна 19 19 18
Разопц{' 19 19 18

* Примiтка: Кiлькiсть здобувачiв вищоТ освiти (контингент студентiв) за ocBiTHbo- професiйною
процрамою <Маркетинг> зi спецiальностi 075 Маркетинг 56 осiб.

Формування якiоного контингенту студентiв досягнено завдяки роботi
квалi фiкованих викладачiв коледжу.

При проведеннi профорiентацiйноi роботи використовуються рiзноманiтнi
форми, методи i способи iT проведення (розробляютъся i друкуються JIистiвки в яких
НаДаСТЬся iнформацiя щодо умов встуIIу та навчання за спецiальностями дJuI

РОЗПОВСЮДЖеННя в школах MicTa, КиТвськоi областi та iнших регiонах УкраiЪи). З
МеТою формування контингенту студентiв, iнформацiя про спецiальностi та умови
пiдготовки подаютъся: на спецiалiзованих виставках, у засобах масовоi iнформацii i
соцiальних мережах.

У перелiк методiв профорiснтацiйноi роботи входять наступнi:
р"- СклаДання професiограм (гrовна iнформацiя про спецiальнiсть i професiю);
- ВИКористання комп'ютерних iнформацiйно-довiдкових систем (В мережi

INTERNET вiдкрито сайт коледжу та ЩВНЗ "кНЕУ iм.В.Гетьмана");
- професiйна реклама;
- проведення днiв гостинностi у Коледжi i Унiверситетi;
- tIРОВедення тематичних круглих столiв та конференцiй на базi Коледжу у яких

прийом до Коледжу здiйснюеться згiдно з Умовами прийому до
НаВЧ€lПЬНИХ ЗакJIадiв Украiни, затвердженими нак€вом MiHicTepcTBa освiти
УКРаiНИ, та Правилами гrртйому, що затвердженi ректором .Щержавного вищого
НаВЧ€tЛЬНОГО ЗаКЛаДУ <КиiЪськиЙ нацiональниЙ економiчниЙ унiверситет iMeHi
Вадима Гетъмана>>.

ВuСновок: експерmна комiсiя консmgmу€, Iцо орzанiзшцiйнi,
Профорiенmацiйнi захоdu, якi провоdumь Економiчнай колеdмс ДВН3 кКНЕУ

брали

вищих
i науки
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iM. В. Геmьмана>> ,забезпечуюmь форлtування конmuнzенmу сmуdенmiв за
освimньо-професiйною проzраллою кМаркеmuно) зi спецiальносmi 075
Маркеmuнz, освimньо-квшiфiкал4iйншп piBHeM молоdtаоzо спецiа"пiсmш у
Економiчнолlу колеdлrci ДВН3 кКНЕУ iJll. В. Геmьмана>> у меJrсаж лiцензованоzо
обсяzу.

2.Вiдповiднiсть навчально-методичного забезпечення освiтньо-професiйноi
програми <<Маркетинг>> зi спецiальностi 075 Маркетинг за ocBiTнbo-

квалiфiкацiйним piBHeM молодшого спецiалiста
Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi

Органiзацiя освiтнього процесу в Економiчному коледжi ДВНЗ <КНЕУ iM.

Вадима Гетьмана>> здiйснюеться на ocнoBi Закону УкраiЪи <Про ocBiry>>, Закону
УкраiЪи <Про виIIry ocBiTy>>, Положення про органiзацiю освiтнього процесу в

Економiчному коледжi lFНЗ (КНЕУ iм.В.Гетьмана)), iнших нормативних
документах з питань освiти.

Освiтнiй процес з пiдготовки молодших спецiалiстiв за ocBiTHbo- професiйною
програмою кМаркетинг)> зi спецiальностi 075 Маркетинг галузi знань
07 Управлiння та адмiнiстрування у Економiчному копеджi ШНЗ
(КНЕУ iM. В. Гетьмана>>, органiзовано таким чином, щоб забезпечити формування
професiйних компетентностей майбутнiх фахiвцiв.

* Пiдвипtення ефективностi освiтнього процесу вiдбуваеться цIляхом
i методiв навчаннrI та виховання студентiв"постiйного удосконалення форшl

Освiтнiй процес здiйснюеться з ypaxyBaHHrIM принципiв ryманiзацii, демократизацii,
неперервностi, практичностi, адаптивностi, оновлення змiсту освiти з урахуванням
НоВИх освiтньо-профе сiЙних програм та програм навч.Lльних дисциплiн.

Найважливiшим у дiяльностi
(КНЕУ iM. В. Гетьмана>> е освiтнiй цроцес,

Економiчного коледжу ШНЗ
як система органiзацiйних i дидактичних

заходiв, спрямованих на пiдготовку компетентного фахiвця - молодшого спецiалiста
За Освiтнъо-професiЙною програмою <Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг,
професiйна квалiфiкацiя молодший спецiалiст маркетинry.

пiдготовки здобувачiв вищоi освiти за освiтньо-професiйною
<<Маркетинг)) зi спецiальностi 075 кМаркетинг) розроблене i
вiдповiдно до дiючих нормативних вимог.

PiBeHb навч€tльно-методичного забезпечення

Навчально-методичне забезпечення Bcix дисциплiн навч€LIIьного плану
про.рамою

затверджене

Освiтньо-професiйною шрограмою <Маркетинг>> зi спецiальностi 075 Маркетинг у
кiлькiсному опiввiдношеннi складае 100%, тобто 'з ycix навч€шьних дисциплiн,

,

навч€tльних дисциплiн за
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ПеРеДбаЧених навчzLпьним планом, розробленi навч€IJIьно-методичнi комплекси, до
складу яких входять: навч€lльна програма, робоча навчЕlпьна програмq опорний
КОнсПект лекцiЙ, плани практичних (семiнарських) занять, завдання дJIя с4мостiйноi
Та iндивiДуалъноi роботи, питання (кейси) для поточного та пiдсумкового контролю,
ЗаВДання комплексних контрольних робiт, екзаменацiйнi бiлети з дисциплiн iз
формою пiдсумкового контролю знань у виглядi екзамену, iншi платерiа-гlи, якi
визначае циклова (предметна) комiсiя.

Bci робочi навчалънi програми розглянутi та схв€ulенi на засiданнях вiдповiдних
l

цикJIових (предметних) комiсiЙ, затвердженi у встановленому порядку. Вони мiстять
викJIад конкретного змiсту навчалъноi дисциплiни, послiдовнiсть, органiзацiйнi

форми iT вивченнrI та обсяг. Визначенi також форми та засоби поточного i
пiдсумкового контролю знань.

Змiст робочоi навчальноi програми, порядок скJIадання, розгляду i затвердженнrI
визначенi вiдповiдними рекомендацiями Методичноi ради Коледжу.

Наявне методичне забезпечення виконання курсових робiт, якi передбаченi
наВЧ€шЬним планом, регламентуе виконання i мiстить структуру та перелiк

РеКОМеНДованих тем, що дае можливiсть студенту навчитися самостiйно працювати
з рiзноманiтними iнформацiйними джерелами, реферувати матерiали перiодичних
ВИДаНЬ, глибше дослiджувати ocHoBHi проблеми маркетинry на пiдприемствi i на
ПiДСТавi цЬого робити оамостiйнi теоретичнi i практичнi висновки i прогнози.

Згiдно з навч€lJIьним планом за освiтнъо-професiйною програмою <<Маркетинг>>

Зi СПецiальностi 075 Маркетинг освiтньо-ква;riфiкацiйного рiвня молодшого
СПеЦiаЛiСТа аТУДенти проходять TaKi види практики: виробничо-навч€шьна практика,
ВИРОбНИЧа тренiнг-практика <Створи власну справу) та виробнича. Програми
практик (виробничо-навч€lльна практика, виробнича тренiнг-практика <<Створи
ВЛаСНУ СПРаВУ> Та виробнича) розроблено з акцентом на практичну пiдготовку
фаХiВЦiВ, що допомагае випускникам адаптуватися на робочому мiсцi та сформувати
iдеI бiзнесмена-початкiвця.

.Щержа.вна атестацiя випускникiв вдiйснюсться у вiдповiдностi до ПоложеншI про
державнУ атестацiЮ випускникiВ та ПоложеннЯ прО державну екзаменацiйну
комiсiю. Згiдно освiтньо-професiйноi програми пiдготовки молодшого сгfецiалiста
спецiалiзацiТ кМаркетинг) зi спецiальностi 075 <<Маркетинг)) на державну
атестацiю виноситься комплексний державний екзамен за фахом, який вкJIючае
завдання з п'яти нормативних дисциплiн цишу професiйноi пiдготовки:
"Маркетинг", "РозробЛеннrI товару", "Логiстика", "Ринковi дослiдження",
<<Маркетинговi комунiкацii> (<Комунiкацiйна дiяльнiсть>). ,

методичне забезпеченнrI комплексного державного квалiфiкацiйного екзамену
за фахом, вкJIючае: пояснюВ€rпьнУ записку, перелiк питань дJUI пiдготовки до
екзамену з вiдповiдних дисциплiн, перелiк тестiв,'перелiк ситуацiйних завдань,
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практичних задач та Тх розв'язки, перелiк рекомендованоi лiтераryри (нормативнi

документи, бланки звiтноi документацii, основна лiтература, додатковi джерела),
критерii оцiнювання.

Вuсновок: Навчалльно-.forеmоduчне забезпечення пidzоmовка зdобувачiв

вutцоi освimu зш освimньо-професiйною проzрамою <Маркеmuно) спецiальносmi

э.Еконо,liiчно.llу колеdlкi
навчаllьно-меmоduчнi
вidповidаюmь в.tлrо?O,и

ДВНЗ кКНЕУ iM. В.
комплексu mо якiсmь

Геmьмана> ct<lladae 100%.

розробленuх маmерiалiв
Лiцензiйнtм умов u4оdо навчшlьно-меmоduчноzо

075 Маркеmинz за освimньо-квuлiфiкацiйнам piBHeM молоdшоzо спецiалiсmа у

забезпечення ocBimHboi diяльносmi у сферi вuu4оi освimu mа f,ереrcавнлIм вuлrоzшлt

u4оdо акреdumацi'i,

3. Вiдповiднiсть кадрового забезпечення освiтньо-професiйноТ програми
<<Маркетинг>> зi спецiальностi 075 Маркетинг

Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi

Експертна комiсiя пiдтверлила, що освiтнiй процес в Економiчному коледжi

ДВНЗ (КШУ iM. В,Гетьмана> здiйснюеться висококвалiфiкованими фахiвцями
своеТ справи, якi MaIoTb вiдповiдну фахову ocBiTy та своечасно пiдвиЩують
квалiфiкацiйний рiвенъ. Завдяки цьому
забезпечення, яке забезпечуе пiдготовку

сформовано вiдповiдне кадрове

молодших спецiалiстiв за ocBiTHbo-

професiйною програмою <Маркетинг) зi спецiалъностi 075 Маркетинг. Кадровий
потенцiал, Iцо забезпечуе реалiзацiю освiтньо-професiйноТ програми <Маркетинг),

формують 20 викладачiв, з яких: тринадцять викладачiв - спецiалiсти вищоi
категорii, в тому числi, ciM маютъ педагогiчне звання ((викJIадач-методист), серед

них е Заслужений працiвник освiти УкраТни та Вiдмiнник освiти УкраiЪи; чотири,a'

викJIадачi першоi категорii; два - викладачi лругоi категорii i один викJIадач

спецiалiст з вiдповiдним досвiдом педагогiчноi роботи
Пiдготовку фахiвцiв освiтньо-професiйноi програми <Маркетинг)) зi

спецiальностi 075 <МаркетинD) забезпечують наступнi предметнi (цикловi) KoMicii:
мовознавства; математики, та iнформатики; природничих дисциплiн; суспiлъних

дисциплiн; правознавства; фiнансово-кредитних дисциплiн; бухгалтерського облiку
та маркетингу; фiзичного вихованнrI.

Педагогiчнi працiвники, якi здiйснюють освiтнiй процес за'ocBiTHbo-
професiйною програмою <Маркетинг)) зi спецiальностi 075 Маркетинг, ocBiTHbo-

квалiфiкацiйним piBHeM молодшого спецiалiста, маютъ стаж педагогiчноi дiяльностi
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ПОНаД ДВа роки та вiдповiдниЙ професiЙниЙ piBeHb , якиЙ засвiдчуеться виконанням

Група забезпечення освiтньо-професiйноТ
iпрограми <<Маркетинг>)

Спецiа-гrьностi 075 VIаркетинг складаеться iз педагогiчних працiвникiв, якi
працюютъ у Економiчному коледжi ДtsНЗ (КШУ iм.В.Гетьмана)> за основним
мiсцем роботи та маютъ квалiфiкацiю вiдгrовiдно до опецiальностi, якi не входять до
жоДноi |рупи забезпечення даного або iншого закJIаду вищоi освiти - становить три
ОСОби, якi мають вищу категорiю (100% вiд загальноi кiлькостi членiв групи
забезпечення). Група забезпечення освiтньо-професiйноi програми <<Маркетинг>> зi
спецiальностi 075 Маркетинг затверджена нак€вом J\Ъ 035-о вiд 05.09.2018 р. у
наступному складi:

КРижанiвська N{арина Володимирiвна, голова цикловоi KoMicii
бухгалтерського облiку та маркетингу, спецiалiст вищоi категорii. Спецiа.пьнiсть та
КВалiфiкацiя згiдно документiв про вищу ocBiTy менеджмент органiзацiТ,
МеНеДЖеР-економiст. PiBeHb професiЙноi активностi визначаеться показниками 3);
5); 7);10); 13); 1а);1б).

Шафалюк Марина Степанiвна, викJIадач, спецiалiст вищоi категорii.
про вищу ocBiTy - управлiнняСпецiальнiсть та квалiфiкацiя згiдно документiв

трудовими ресурсами, менеджмент персоналу. PiBeHb професiйноi активностi
визначаетьQя пок€lзниками 2);3);5);9) ; 1 3 ) ; 1 а); 1 б)

Борисова

процрами <<Маркетинг)) спецiальностi 075

Спедiальнiсть та ква_гriфiкацiя згiдно документiв про виц{у ocBiTy - облiк i аудит,
бухгалтер-економiст. piBeHb професiйнот активностi визначасться покЕвниками
2);7);13); 1а); 1 5); 16) (додаток В).

Випусковою цикловою (предметною)

Наталiя BiKTopiBHa, викJIадач, спецiалiст вищоi категорii.

бухгалтерсъкого облiку та маркетингу.
Науково-педагогiчний скл&щl випусковоi цикловоI (предметноi)

бухгалтерського облiку та маркетинry налiчуе 8 осiб, з них один
економiчних наук, п^ять викJIадачiв мають квшriфiкацiйну категорiю <<сfiецiалiст
вищоi категорii>> в т.ч. один викладач - методист; два викJIадачi мають
ква-шiф iкацiйну категор iю < спецi а_гri ст першоi категорii>>.

лз числа викладачiв цикловоi (предметноi) koMicii три викладачi навчаються в
аспiрантурi ДВНЗ (КШУ iM. В. Гетьмана>>.

педагогiчнi працiвники коледжу беруть активну rIасть у робот! мiських
методичних об'еднань, науково-практичних конференцiях, мiських економiчних
ceMiHapax, займаються педагогiчною самоосвiтою, вiдвiдуютъ школу педагогiчноi
майстерностi, активно працюють зi студентством з п"rанъ формуваннrI поколiння

комiсiею для
<Маркетинг>

освiтньо-професiйноi
с циклова комiсiя

KoMicii
кандидат
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науковцiв та практикiв. Пiд ik керiвництвом студенти коледжу беруть активну

участь у мiських олiмпiадах, конкурсах та конференцiях.
Педагогiчнi працiвники атестуються один р€в на п'ять poKiB згiдно графiку. За

результатами атестацii визначаеться вiдповiднiстъ викладачiв посадi, яку вони
займають, piBeHb ik квалiфiкацii, категорiя.

Вuсновок: експерmнu комiсiя консmоmуq tцо
KadpoBozo забезпечення освimньо-професiйноi

кiлькiснi mа якiснi показнuкu
про?рамu кМаркеmuно) зi

.aспецiалlьносmi 075 Маркеmuнz за освimньо- квшлiфiкацiйнuпt piBHeM молоdtаоzо
спецiалiсmа у Економiчному колеdмсi ДВН3 кКНЕУ iM. В. Геmьманалl
вidповidаюmь Лiцензiйнtсм умовшм проваdмсення ocBimHbot diяльносmi mа

fермсавнuл, BIIMozaM u4оdо шкреdаmацii i нормшmuвншм акmам, Iцо реzулююmь
mруdовi вidносuна-

4. Вiдповiднiсть ма,герiально-технiчцого забезпечення освiтцьо-професiйноТ
програми <<Маркетинг)> зi спецiальностi 075 Маркетинг
Лiцензiйним умовам провадження освiтньоi дiяльностi

Економiчний коледж .Щержавного вищого навччLльного закJIаду <<КиiЪський

нацiональний економiчний унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана)) розташований за
адресою: вул. Василя Верховинця,3, м. Киiв,03148

Коледж забезпечений вiдповiдною матерiально-технiчною 'базою, що
доЗволяе повною мiрою вiдповiдно до чинних вимог, забезпечити пiдготовку
молодших спецiалiстiв за освiтньо-професiйною програмою <Маркетинг> зi
Спецiальностi 075 Маркетинг за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодшого
спецiалiста.

Для провадження ocBiTHboi дiяльностi, Коледж мае в оперативноIчtу
користуваннi (Наказ ЩВНЗ (КНЕУ iм.В.Гетъмана) <Про закрiплення нерухомого
маЙна за Економiчним коледжем ДВНЗ (КНЕУ iм.В.ГетъманD) вiд 07.06.2019 р.
J\Ъ496) чотириповерховий навча-пьний корпус, заг€Lльною площею 2З95,54 кв.м. ,

який збудовано у 1984 роцi.
БУдiвля пiдключена до централiзоваЕих мереж теплопостачання, холодного

ВодопостачанIuI, каналiзацii, електропостачання. Оздоблення примiщень коледжу
Виконано з урахуванням вймог дiючих санiтарних норм та правил з урахуванням
функцiон€lJIъного призначення примiщень.

Лекцiйнi аудиторii, кабiнети, лабораторii оснащенi сrIасними меблями та
обладнанням.

В корпусi розташована бiблiотека з чит€tJIьною з€tлою площею 79,5 кв.м. i
буфет 54 кв.м.
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,.Щля забезпечення освiтнього процесу у Коледжi обладнанi TaKi примiщення:
21 навчальна аудиторiя, 2 спецiалiзованi комп'ютернi лабораторii, актова зала на
150 посадкових мiсць, яка використовуеться для потокових занrIть. Середня площа
кожного кабiнету 45 кв.м.

Площа навчаJIьних примiщенъ 1б50 кв.м. Отже, площа примiщень для
ведення освiтньоi дiяльностi на одного здобувача вищоi освiти становитъ 2,44 кв. м
(1650/675), пр" рекомендованiй HopMi площi 2,4 м на 1 студента.

Отже, Коледж достатнъо забезпечений примiщеннями для проведення
.t

освlтнього процесу.
Спецiалiзованi лабораторii та кабiнети оснащенi технiчними засобами

навчаннrI, сучасною комп'ютерною технiкою та обладнанням, що дае можливiсть
100% забезпечити виконання навч€tпьного плану пiдготовки фахiвцiв даноi
спецiальностi.

Лабораторiя <Персон€шьних та обчислюв€шьних машин, iнформацiйних систем
та технологiй>> i лабораторiя <<Обчислюв€Llrьноi технiки та гIрограмуваннrI))

укомплектованi комп'ютерами виду Pentium-4 - З5 шт. та 5 шт. Intel Core 2 Du з
можливiстю доступу до IHTepHeT мережi використовуютъся студентами для
самостiйного опрацювання окремих дисциплiн та пошуку новоi iнформацii.

Щля бiльш якiсного i наочного поданнrI iнформацii при проведеннi лекцiйних
занять в навч€Lльних аудиторiях використовуеться переносне мультимедiйне
обладнання (ноутбуки - 10 шт., вiдеокамера 1 шт., мулътимедiйнi установки та
екрани-6шт.).

Дабезпеченiсть комп'ютерними робочими мiсцями на 100 студентiв становить
приблизно 7 одиницъ (50 1675* 100 - 7(од)), що в межах вiдповiдае нормативу.

.Щля cTBopeHHrI навчЕtлъно - методичних комплексiв з дисциплiн викладачi
використовують 2 копiюв€Llrьних апарати,4 принтери та 2 сканера.

В коледжi е б приплiщень по декiлька робочих мiсцъ дJuI викJIадачiв вiдповiдних
предметних (циклових) комiсiй, та викладацька на20 робочих мiсць.

Для забезпечення якiсноТ методичноi роботи викладачiв функцiонуе
методичниЙ кабiнет, якиЙ оснащениЙ персон€IJIьними комп'ютерами типу Pentium,
Що дас можливiсть працювати з методичним забезпеченням як на паперових так i на
електронних носiях.

Профспiлковий KoMiTeT Унiверситету забезпечуе проведення дозвiлля студентiв

ДВНЗ (КНЕУ iм.В.Гетьмана), заг€Lльною площею 5 75З,5 м кв., фiзкультурно-
спортивним комплексOм <<EKoHoMicT>> (площею 1830,0 м к".), при потребi Bci
iногороднi студенти забезпечуються мiсцем для проживанIuI в ryртожитку }lЬб

Унiверситету.
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Щля проведення освiтнього процесу iз пiдготовки молодшого спецiалiста за

освiтньо-професiйною програмою <Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг
примiщення обладнанi вiдповiдними засобами: 21 навч€tльна аудиторiя, загЕLпьною

площею 1650 м кв. (в тому числi з мультимедiйним обладнанням); 2 комгi'ютернi
лабораторii загальною площею 110 м кв.; 1 спецiапiзований навч€uIьний кабiнет з

фаховоТ пiдготовки, загаJIьною площею 49 м кв. Наявнi навчальнi площi дають
можливiсть забезпечит,и пiдготовку фахiвцiв за освiтньо-професiйною програмою

<МаркетиJ{г) зi спецiальностi 075 Маркетинг за освiтньо-ква-пiфiкацiйним piBHeM

молодшого спецiалiста.

Вuсновок: в колеdмсi сmворено HшleMcHi умовu dля навчання, побуmу mа
вidпочuнку сmуdенmiв, Маmерiалльно-mехнiчна база dозволяе повною мiрою
забезпечumu освimнiй проI4ес з пidzоmовка фахiвцiв за освimньо- професiйною
проzрLмою кМаркеmuно) зi спецiаllьносmi 075 Маркеmанz за ocBimHbo-

квалliфiкацiйнuлl piBHeM молоdtаоzо спецiалliсmа i вidповidае Лiцензiйнtuд умовшм
проваdсtсення освimньоi diяльносmi заt<lлаdiв освimu mа lермсавншуt Blllllozaw
tцоdо акреdumацii.

5. Вiдповiднiсть iнформацiйного забезпечення
освiтньо-професiйноi програми <<Маркетинг>> зi спецiальностi 075 Маркетинг

Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi

Експертна комiсiя ознайомилась з роботою бiблiотеки коледжу. Бiблiотека
коледжу оснащена комп'ютерною технiкою та електронними пiдруrниками,
накопичус передплатнi видання, довiдники, енциклопедii та посiбники, пiдручники
та довiдкову лiтературу, навч€Llrьно-методичне забезпечення в електронному виглядi.

Фонд бiблiотеки складае 39 808 примiрникiв, у тому числi 37 З38 примiрникiв
навч€lJIьноi, HayKoBoi та довiдковоi лiторатури; 2 470 примiрникiв - фо"д художньоi
лiтератури; 2| прип,tiрник - перiодичнi видання, 52 примiрники - електроннi
видання. Кiлькiсть перiодичних видань за освiтнъо-професiйною програмою
Маркетинг сгrецiалъностi 075 Маркетинг на-шiчуе 4 найменування, серед яких:
<Маркетинг i реклама>, <<Маркетинг в Украiнi>, <<Логiстика: проблеми i
вирiшеннл>, <Маркетинговi дослiдження в YKpaiHi>. ,

Бiблiотечний фоrд постiйно поповнюеться та оновлю€ться фаховими та
перiодичними виданнями, спецiальною лiтературою. Забезпеченiсть студентiв

,

пiдруlниками, навчальними посiбниками, що мiстяться у власнiй бiблiотецi,
становить 100%.
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Експертна комiсiя вiдзначила, що бiблiотека Коледжу мае читальну залу на З4
посадкових мiсця та книгосховище.

КОмiсiею перевiрено забезпеченiстъ дисциплiн навч€tльного , плану
ПiдрУчниками та навчальними посiбниками. Вiдзначено, що значна увага в коледжi
придiляеться використанню комп'ютерних технологiй, системного i прикладного
ПРОГРаМного забезпеченнrI; отримання практичних навичок використаннrI
ПРОГРаМНого забезпечення при вирiшеннi завдань маЙбутньоi професiЙноi дiяльностi
молодшого спецiалiста,

Ё

Викладачi спецiальних дисциплiн спецiальностi 075 Маркетинг застосовують
КОмп'Ютернi технологii в ocBiTHboмy процесi для поглибленого вивченЕя дисциплiн,
а також використовують вiдеоматерiали, презентацiйнi матерiали при пiдготовцi та
проведеннi занятъ.

Бiблiотека Коледжу знаходитъся у постiйному розвитку та пошуку нових iдей
та iнновацiй, активно Iтрацюе над створенням ефективного i комфортного cepBicy
ДЛЯ КОристувачiв. Використання комп'ютерiв, лок€uIьних мереж, новiтнього
шРоГраМного забезпечення в кiнцевому пiдсумку пiдвиш{ус якiстъ та ефективнiсть

роботи бiблiотекарiв i читачiв ycix пiдроздiлiв Економiчного коледжу ШНЗ (КНЕУ
iм.В.Гетьманa>).

Навчальнi пiдручники, посiбники, довiдкова та iнша навч€uIьна лiтература, якi
е У бiблiотецi Коледжу та чит€Lльнiй залi, наявнi у достатнiй кiлькостi для потреб
здобувачiв вищоТ освiти
спецiальностi 075 Маркетинг.

освiтньо-професiйноi програми <<Маркетинг> зi

ВuСновок: експерmна комiсiя консmаmуq u4о piBeHb iнформацiйноzо
ЗабеЗпечення освimньо-професiйноi проzршлrч кМаркеmuнD) спецiальносmi 075
МаРКеmuнz 3а освimньо-квалiфiкацiйнчм piBHeM молоdшоzо спецiалiсmа у
Економiчному колеdмсi ДВНЗ кКНЕУ iM. В. Геmьмана> BidnoBidae Лiцензiйнам
ул4овалl проваdнСеннЯ ocBimHboi diяльНосmi mа fepucaBHl.aM вuлrоzалl u4оdо
акреdumацii.

6.ВiДПОВiднiсть якiсних характеристик здобувачiв вищоi освiти ocBiTнbo-

.ЩОСягнення якiсно нового рiвня пiдготовки молодших спецiалiстiв перЪдбачае
ВДОСКОНаЛенНя форм i методiв освiтнього процесу. З цiею метою у Коледжi
ПРОВОДИТЬСЯ планомiрна робота з удоскон.tлення концепцiЙ навчання, пошуку
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НОВИХ ПриНципiв побудови освiтнього процесу, розробки та вдосконаJIення нових
технологiЙ навчання. В коледжi здiЙснюеться контроль з€Lлишкових знань
СТУДентiв. Важливим видом контролю знань е модульна контрольна робота, яка
ПРОВоДиться у кiнцi семестру за вiдповiдними темами дисциплiни, що були вивченi
впродовж семестру.

ПорУч з традицiйною технологiею проведення контролю якостi ocBiTHbo -
професiйноi пiдготовки молодших спецiалiстiв використовуеться також технологiя
стандартизованого тестового контролю. Перевагою тестового контроJIю е:

застосування единих критерiТв оцiнювання, економiя часу сryдентiв та викJIадачiв"
Результати контролю рiвня знань сryдентiв реryлярно обговорюються на

засiданнях циклових (rrредметних) комiсiй, при необхiдностi вносяться
вiдповiднi корективи в органiзацiю освiтнього процесу.

Результати останньоi перед акредитацiею екзаменацiйноi cecii за освiтнъо-
професiЙною програмою <Маркетинг>> зi спецiальностi 075 Маркетинг, заг€шом
свiдчать, що показники абсолютноi та якiсноi успiшностi сryдентiв вищi нормативiв
(вiдповiдно 90 i 50%). Так, середнi показники становJuIтъ: абсолютна успiшнiсть -
|00Уо, якiсна успiшнiстъ - бЗ,8Yо, середнiЙ бал - 4,0.

,Щля аналiзу якостi знанъ студентiв, якi навчаються за ocBiTHbo - професiйною
ПРОГРаМоЮ кМаркетинг>) зi спецiа-гrъностi 075 Маркетинг, розроблено пакети
КОНТролъних завданъ з ycix дисциплiн вiдповiдними цикловими (предметними)
КОМiСiями Коледжу. Пiд час самоана;riзу було проведено контрольнi замiри знань з
ТакиХ навчальних дисциплiн: <<Основи фiлософських знань>, <ПолiтичЕа економiл>,
<ВИДДа МаТеМатика), <Розроблення товару>>, <Маркетинговi комунiкацii>, <Ринковi
ДОСrriДЖення)). Аналiз контрольних заходiв, якi проводилися в Коледжi пiд час
самоан€Lпiзу, свiдчать про наступне (додаток Б):

роботи з

успiшнiсть

контрольноi роботи з циклу
пiдготовки студенти пок€ваJIи

становить 60,5Yо, середнiЙ бал -
3,6.

- за резулътатами виконання комплексноi контрольноi роботи з цикJIу
ПРОфеСiЙНоТ пiдготовки, студенти пок€в€tли ,абсолютну успiшнiсть 98,0 Yо;

показник якостi становить 64,7О/о, оереднiЙ бал - 3,8.
У ХОдi ПроВедення акредитацiйноi експертизи в Коледжi були проведенi

ЗаМiРи З€IJIишкових знань студентiв iз дисциплiн загапъноТ та професiйноТ
пiдготовки у перiод з 19.0б.20|9 р. по 2I.06.2019 р. (додаток А).

гуманiтарноi пiдготовки студенти пок€вЕLли

пок€lзник якостi становить бЗ,2Yо, середнiЙ бал

прирOдничо-наукOвоТ та заг€IJIьноекономiчноi
абсолютну успiшнtсть 94,7Yо; пок€вник якостi

контрольноi
абсолютну

, _ 3,8.

цикJIу
94,7Yо;
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За участю експертiв було проведено контрольнi замiри знань з таких
навч€Llrьних дисциплiн: <<Основи фiлософських знанъ>, <<Полiтична eKoHoMin>,
кВища математикa>), <Розроблення товару), <Маркетинговi комунiкацiЬ>, <Ринковi

дослiдження)). (додаток Б).

Отриманi пiд час перевiрки результати якостi пiдготовки здобувачiв
освiтнього ступеня молодший спецiалiст показали наступне (додаток Б):

- за результатами виконанIuI комплексноi контрольноi роботи з циклу
ryMaHiTapHoi пiдготовки студенти пок€в€tли абсолютну успiшнiсть 94,7ОА

(розбiжностi немае); показник якостi становить 57,9ОА (розбiжнiсть -5,3),
середнiй бшr - 3,б (розбiжнiсть -0,1).
за результатами виконання комплексноТ .

природничо-науковоi та загальноекономiчноi
абсолютну успiшнtсть 94,7% (розбiжноотi немае); пок€tзник якостi становить
57,9ОА (розбiжнiсть -2,6), середнiй бал - З,6 (розбiжностi немас).

- за результатами виконання комплексноТ контрольноi роботи з цикJIу
професiЙноI пiдготовки, студенти показаJIи абсолютну успiшнiсть 100,0%
(розбiжнiстъ *2,0); показник якостi становить 63,5О/о фозбiжнiсть -1,2), середнiй бал

Розбiжнiстъ мiж результатами перевiрки знань сryдентiв при акредитацiйнiй
експертизi i самоаналiзi, а також встановленими нормативами знаходяться в
передбачених межах, що дае пiдставу зробити висновок про вiдповiднiсть якостi
пiдготовки фахiвцiв акредитацiйним вимогам.

Ва результатами виконання курсовоi роботи з дисциплiни <<Маркетинг)
ВСТаноВлено, що бiльше студентiв продемонстрували достатнiЙ piBeHb набутих
теоретичних знань i вмiнъ iз застооуванням ik на практицi. Зокрема, при захистi
курсовоi роботи, з 18 отулентiв, б студентiв (33,0%) одержали оцiнку <<вiдмiнно), 5

студентiв (28,0%) - оцiнку <<добре>>, 7 студентiв (39,0%) - оцiнку <<задовiлъно>>.

Отже, середнiй показник абсолютноi успiшностi за результатами виконаннrI
курсових робiт становить 100%о, а якiсноi успiшностi - 78,0%, середнiй бал-3,9.

Аналiз курсових робiт покЕLзав ik вiдповiднiстъ вимогам, якi встановлено дJuI
ЗаКЛаДiв вищоi освiти. Пiд час акредитацiйноi експертизи експертами було
перевiрено 12 курсових робiт з дисциплiни <<Маркетинг). Розбiжностей за

реЗультатами експертноi перевiрки та оцiнками, виставленими при захистi курсових
робiт, немас.

ВиЩесказане заовiдчуе, що бiльшiсть студентiв володiють навичками
аналiтичного мислення, науково-дослiдноi роботи, вмiють дослiджучати та
аналiзувати фiнансово* економiчнi проблеми тощо.

Атестацiя молодших спецiалiстiв за освiтньо-професiйною програмою
<<Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг передбЬчена у формi комплексного

контрольноi роботи з циклу
пiдготовки студеЕти показали

- З,8 (розбiжностi немас).

голова koMicii В.В.Писаренко



державного екзамену за фахом. Складання комплексного державного екзамену за

фахом здiйснюеться згiдно з графiком освiтнього процесу у червнi 2019 року.

Вuсновок: експерmна комiсiя консmаmуе, |цо якiснi харакmерiлсmшка
пidzоmовкч зdобувачiв вutцоt освimu освimньо-професiйноt проzралrа
<Маркеmuно) зi спеu,iальносmi 075 Маркеmuнz за освimньо-ква,лiфiкацiйнам
piBHeM молоdtаоzо спецiалiсmа в Економiчному колеDlкi ДВНЗ кКНЕУ iлt.

В. Г еmьм ан u>> в i l п о в i d о ю mь l ер еrc а в н шrп в uлл о z ам tцо l о а кр е d um ацii.

7. Аналiз внl,трiшньоТ системи забезпечення якостi ocBiTHboi

дiяльностi

Систему внутрiшнього забезпеченнrI якостi ocBiTHboi дiяльностi у Коледжi

розроблено згiдно з принципами:

освlти;

- процесного пiдходу;

- здiйснення монiторингу якостi;

- системного пiдходу, якиЙ передбачае управлiння якiстю на Bcix стадiях
освiтнього шроцесу;

постiйного пiдвищеннrl якостi вищоi освiти;

- з€LJIy{ення студентiв, роботодавцiв та iнших зацiкавлених cTopiH до процесу

- вiдкритостi iнформацii на ycix етапах забезпечення якостi вищоi освiти.
Система внутрiшнього забезпечення якостi Коледжу передбачас здiйсненнrl

таких процедур i заходiв:
1. Планування освiтньоi дiяльностi: розробка, затвердження, монiторинг i

перiодичний перегляд ocBiTHix програм.
2. ЗабезпеченнrI якостi кадрового' сппuду.
3. ЗабезпеченнrI HalIBHocTi необхiдних pecypciB дJuI органiзацii освiтнього

процесу та пiдтримки здобувачiв вищоi освiти.
4,. РОзвиток iнформацiйних систем для ефективного управлiння освiтньою

5. Забезпечення публiчностi iнформацii про дiяльнiсть Коледжу.
б. Запобiгання та виявлення академiчного плагiату у

дlяльнlстю.

методичних та методичних роботах педагогiчних та
працiвникiв та курсових роботах студентiв.

наукових, навчаJIьно_

науково-педаfогiчних

Голова KoMiciT В.В.Писаренко



Васновок: експерmна колtiсiя консmаmу€, u4о внуmрiшня сuсmемш
забезпечення якосmi ocBimHboi diяльносmi в Економiчному колеdмсi ДВН3
кКНЕУ iM. В.Геmьмчнь) прu зdiйсненнi пiDеоmовкu зdобувачiв вuu4о'i освimu за
освimньо-професiйною проzраJl|ою кМuркеmuна) зi спецiальносmi 075 Маркеmuнz
за освimньо-ква"liфiкацiйнам piBHeM молоduлоzо спецiалiсmа вidповidае
Лiцензiйн|Lч уrповалl проваdнсення ocBimHboi diяльносmi заt<lлаdiв освimu mа

f ереrcавн uлl в лlлло?алt u4о d о aKped umuцii.

8. Перелiк зауважень (приписiв) органiв, що здiйснюють контроль за

дотриманням лiцензiйних умов, а також вiдомостi про скарги
юридичних i фiзичних осiб щодо освiтньоi дiяльностi
Економiчного коледжу ДВНЗ (КНЕУ iM. В.Гетьмана>>

за освiтньо-професiйною програмою <<МаркетинD) зi спецiальностi 075
Маркетинг за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодшого спецiалiста

За перiод здiйснення освiтнъоi дiяльностi за освiтньо-професiйною програмою
<Маркетинг) зi спецiальностi 075 <Маркетинг) галузi знань 07 <Управлiння та
адмiнiстрування)> Коледж не мав зауважень та приписiв контролюючих державних
органiв, а також претензiй юридичних i фiзичних осiб щодо ocBiTHboi дiяльностi
закJIаду вищоi освiти та надання ocBiTHix послуг з пiдготовки фахiвцiв iз змвriеноi
для адредитацii освiтньо-професiйноi програми.

Вuсновок: експерmною колwiсiею вidмiчено, |цо за звimнiй перiо0 заувансень
(прuпuсiв) конmролюtтчuх dернсавнцж opzaHiB, а mакоJtс преmензiй юрuOччнuх i
фiзuчнttх осiб, tцоlо впроваdнсення ocBimHboi diяльносmi у Економiчному
колеDltсi ДВН3 кКНЕУ iM. В, Геmьмана>> з пidzоmовкu фахiвцiв за освimньо-
квuлiфiкацiйнам piBtte"u лполоdtаоzо спецiuлiсmu зu освimньо-професiйною
ПРоzрамою кМаркеmuнD) зi спецiалtьносmi 075 Маркеmuнz не вuявлено.

зАгАльнI висновки I пропозицIi

На пiдставi поданих на акредитацiю
(КНЕУ iM. В.Гетьмана) для проведення

результатiв ocBiTHboi дiяльностi на мiсцi
навч€шьно-методичне, матерiально-технi iнформацiйне забезпеченнrI та якiсть

матерiалiв Економiчного колед}Gу ШНЗ
акредитацiйноi експертизи та перевiрки

експертна комiсiя констатуе, що кадрове,

голова koMicii В,В.Писаренко



a

пiдготовки фахiвцiв, внутрiшня система забезпеченнrI якостi ocBiTHboT дiяльностi з
пiдготовки молодших спецiалiстiв за
<<Маркетинг)) зi спецiальностi 075 Маркетинг

освiтньо-професiйною програмою

До З€uIвленого рiвня пiдготовки фахiвцiв за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM
молодшого спецiалiста i дозволяють забезпечити державну гарантiю якостi освiти.

програми <<Маркетинг>>Навчальний план, змiст освiтньо-професiйноi
вiдповiдають пiдготовцi молодших спецiалiстiв зi спецiальностi 075 Маркетинг в
Економiчному коледжi ДВНЗ (КНЕУ iM. В. Гетьмана), враховують особливостi i

-a-- '- .потреби регiону, Його провiдних установ, органiзацiй замовникiв фахiвцrв.
Економiчний коледж ЩВНЗ (КНЕУ iM. В. Гетьмана> мае достатнiй педагогiчний
потенцiал та су{асну навч€lJIъно-наукову базу для пiдготовки молодших спецiалiстiв
за освiтньо-професiЙною про|рамою <Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг
за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM молодшого спецiалiста.

Професiйну пiдготовку за освiтньо-професiйною про|рамою <<Маркетинг>> зi
Спецiальностi 075 Маркетинг освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодший спецiалiст
забезпечують цикловi KoMicii: суспiльних дисциплiн; мовознавства; математики та

природничих дисциплiн; фiзичного виховання; правознавства;iнформатики;

фiнансово-кредитних дисциплiн; бухгалтерського облiку та маркетингу; економiки
Та УПРавлiння, якi очолюють висококва-тriфiкованi викладачi. Склад цикJIових
КОМiСiЙ формуе педагогiчний колектив, який за якiсними пок€lзниками вiдповiдас
ЛiЦеНЗiйНИм умовам провадженнrI ocBiTHboi дiяльноотi та .Щержавним вимогам до
акредитацiТ.

*PiBeHb навч€Llrьно-методичного забезпеченнrI вiдповiдае cyracHocTi та
ПОТРебаМ освiтнього процесу, забезпечус якiсне навчання студентiв; методична
лiтература наявна в достатнiй кiлькостi та е Bci умови для ii оперативного та
ефективного використання студентами.

МаТерiально-технiчне та iнформацiйне забезпечення за освiтнъо_
ПРОфеСiЙною програмою <Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг за ocBiTHbo-
квалiфiкацiйним piBHeM молодшого . спецiалiста в Економiчному коледжi дFнз
(КНЕУ iM. В. Гетьмана> вiдповiдае Лiцензiйним умовам провадженЕrI ocBiTHboi
дiяльностi закладiв освiти та,,щержавним вимогам щодо акредитацiт.

У КОЛеДЖi створено Bci необхiднi умови для якiсноi пiдготовки за ocBiTHbo-
ПРОфеСiЙноЮ програмою <Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг за ocBiTHbo_
КВаЛiфiКаЦiЙним piBHeM молодшого спецiалiста, розроблено внутрiшню систему
забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi.

ЕКСпертна комiоiя вважае за необхiдне висловити також зауваження, якi не
ВПЛИВаЮТЬ На ЗаГ€шьне позитивне рiшення стосовно акредитацii ocBiTHbo-
ПРОфеСiЙноi програми <Маркетинг) зi спецiальностi 075 Маркетинг за ocBiTHbo-

вiдповiдають установленим вимогам

голова koMicii В.В.Писаренко



квалiфiкацiйним piBHeM молодшого спецiа"шiста, водночас дозволять полiпшити
якiсть пiдготовки фахiвцiв:

1) акгr,вiзувати робсrry з цiшшцеlши рЬня гrрофесifuоi та irшова{ftrогrрфесiйlоi
пilгсrювIеI шtсгr4дачЬ ffd зffiсшоrсrь викIIацашIя д{сtцшJIiн за освiтrъогlрофесiйсrою

гrрограN4ою <Маркептгl>;

2) пiдвлшryвати рiвеrъ iнформацifuiою забвпечеrци, коп,тr'rсrгерiзацii та запроваIрIryвати

IT те>сrологiT в освiтъому цроцесi;
3) погlибити систему заJцучешuI абiтурiстrгЬ на навч€lнIш в Коледк з використ€lшulм

софагьшжмереждясгворелшявiшrовiдrогокошшtгеЕryтавиконання лЩеrвiftrоюбсгу;
4) активiзувати участъ студентiв у виконаннi науково-дослiдних робiт у

рамках iнновацiйних програм та освiтньо-наукових проектiв, KoHKypciB, написання
тез доповiдей мiжнародних грантiв.

Вuсновок: на пidсmавi зазначеноzо вuu4е, експерmна комiсiя MiHicmepcmBa
освimu i наукu YKpaiHa безпосереdньо ознайомuвлцuсь з факmuчнtлм сmаном
ocBimHboi Diяльносmi у Економiчному колеdмсi ДВН3 кКНЕУ iM. В,Геmьмuнь), за

резульmаmuмu перевiркu KadpoBozo, маmерiаltьно-mехнiчноzо, навчuuьно-
tпеmоduчноzl mо iнQtормацiйноzо забезпечення, консmаmу€ про необхidнiсmь

О.П.Обуд

21 червня2019 року

акреdumuцii освimньо - професiйноt проzрамu кМаркеmuно) зi спецiаllьносmi 075
Маркеmuнz zалузi знань 07 Управлiння mа аdмiнiсmрування, ocBimHbo-
кв алiф iKa цi йн ам р i в н е"u м ол о D tц u й с п е цi алi сm.

р

Голова експертноi коплiсii:
Завiдувач кафедри маркетингу
Полтавськоi державноi аграрноi академii,
д.о.н., професор

Експерт:
Викладач вищоi категорii цикловоi KoMiciT '
маркетингу та економiчних дисциплiн
,Щержавного вищого навчального закJIаду
<Тернопiльсьttrтй коледж хttрчових технологiй i торгiвлi>,
Вiдмiнник освiги УкраiЪи. гJикладач-методист /

liЬ,

Голова KoMiciT .В,Писаренко



и висновкаj\lи ознайомленi:

ного вищого навчального

,В.Гетьмана>

Щиректор Економiчного коледжу

Щержавного вищого навчального
<Киiвський нацiональний eKoHoMi

*

унiверситет iM,B. Гетьмана>

.Лук'яненко

В.I.Марушевсъка
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докумЕнт
про дЕклАрувАнЕя виконАння лIцЕнзIйних умов

за освiтньо-професiйною програмою <<Маркетинг> зi спецiальностi
075 <Маркетинг> галузi знань 07 <<Управлiння та адмiнiструва*Iня>)

Найменування показника
(норплативу)

Значення
IIоказника

(нормативу)

Фактичне
значення
покalзника

Вiдхилення
фактичного значення

показника вiд нормативного

. КАДРОВI ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕНЕЯ OCBITHьOI
ДIЯЛЬНОСТI У СФЕРI ВИЩОi ОСВIТИ

Провадження ocBiTHboi дiяльност
1 .Науково -педагогiчнi
працiвники якi здiйснюють
освiтнiй процес
1) Ndають стаж науково-
педагогiчноi дiяльностi

Понад два роки + Вiдповiдас

2) мають piBeHb науковоТ та
професiйноi активностi, який
засвiдчуеться виконанням не
менше чотирьох видiв та
результатiв, перелiчених у
п. З0 Лiцензiйних умов
провадження ocBiTHboi
дiяльностi

Пiдrrункти

1-1 8

пункту 30

+ Вiдповiдае

2. Кадровий склад закJIаду
вищоТ освiти вкJIючас одного
викJIадачао який мае
.ква;riфiкаuiю вiдповiдно до
спецiальностi, науковий
ступiнь або вчене зваЕня
3.Склад групи забезпечення
сшецiальностi скJIадаеться з
науково-педагогiчних
працiвникiв, якi працюють в
закладi вищоi освiти за
основним мiсцем роботи,
мtlють квшiфiкацiю
вiдповiдно до спецiа-шьностi
1) частка тих, хто мае
науковий ступiнь таlабо вчене
звання (% загальноТ кiлькостi
щуцц забезпечення)

20 100 +80

2) частка тих, хто мае
науковий ступiнь доктора
наук та/або вчене званIuI
професора (% загальноi
кiлькостi гругtи забезпечення)

голова koMicii В.В.Писаренко



Продовження таблицi

3. Наявнiсть трудових
договорiв (KoHTpaKTiB) з yciMa
науково - педагогiчними
гtрацiвниками таlабо наказiв
про прийняття IIа роботу

+ + Вiдповiдае

ТЕХНОЛОГIЧНI ВИМОГИ
Започаткування провадження ocBiTHboi дi;яльност1

1 .Забезпеченiсть примiщеннями
длlI проведення освiтнього
процесу (кв. MeTpiB на одного
здобуЁача освiти дJuI
лiцензованого обсягу дiйсноi
лiцензii з урЕжуванням навчання
за змiнами)

2,4 2,44 +0,04

2.забезпеченiсть навчальних
аумторiй
муJътимедiйнIд,I обладнанням
(мiнiмальний вiдсоток кiлькостi
аудиторiй)

з0 30 Вiдповiдае

3.Забезпеченiсть комп'ютерними
робо.птми мiсцшrи,
лабораторiшли, шолiгона:rли,

обладнанням, устаткуванням,
необхiдним цтя виконаннrI
навчаJъних планiв

+ + Вiдповiдае

4. Забезпеченiсть здобувачiв
вищоi освiти гуртожитком

+ + Вiдповiдае

5. Забезпеченiсть бiблiотеки
вiтчизняними та закордонними
фаховими перiодичними
виданнями вiдповiдного або
спорiдненого профiлю, в тому
числi в електроЕному виглядi

не менш як
чотири

найменування
4 Вiдповiдае

6. Наявнiсть досцrпу до баз

даних перiодичних наукових
видань англiйською мовою
вiдповiдного або спорiдненого
профiлю (допускаеться спiльне
користування базами кiлькома
закJIадами освiти)

+ + Вiдповiдае

7. Наявнiсть офiцiйного веб-
сйту закладу освiти, на якому
рЬзмiщена основна iнформацiя
про його дiялънiсть (отруктура,
лiцензii та сертифiкати про
акредитацiю, освiтня/освiтньо-
наlкова/ видавнича/атестацiйна
(наукових кадрiв) дiяльнiсть,
навчальнi та HayKoBi cTpyKTypHi
пiдроздiли та iх скJIад, перелiк
навчапьних дисциплiн, правила

+ +

fl

Вiдповiдае

голова koMicii ,ffil В.В.Писаренко



Продовження таблицi

прииому, контtжтна
iнформацiя)
8. Наявнiсть бiблiотеки, у тому
числi читальноiзали

+ + Вiдповiдае

9. Наявнiсть медиtшого пункту,
пунктiв харчувtlЕняо актовоi чи
концертноi зали, опортивноi
зtulи, стадiону таlабо
спортивних майданчикiв

+ + Вiдповiдае

10. Наявнiсть затвердженоi в

устаfiовленому порядку
освiтньо-професiйноi програми

+ + Вiдповiдае

11. Наявнiсть робочоi прогр€lNли з
Koxctoi навча.тьноi д,тсцшlлirrrа
навчаJъного Iшану

+ + Вiдповiдае

12. Наявнiсть програми з ycix
видiв практики практик

+ + Вiдповiдас

1З. Наявнiсть методичних
матерiалiв дJuI проведення
пiдсумковоТ атестацii
здобувачiв вищоi освiти

+ + вiдповiдае

Голова експертноi KoMicii:
Завiдувач кафедри маркетингу
Полтавськоi державноI аграрноi академii,
л.е.н.,професор

Експерт:
л,викладач вищоi категорii цикловоi koMicii

маркетингу та економiчних дисциплiн
Щержавного вищого IIавчЕtльного закJIаду

В.В.Писаренко

Д, ук'яненко

кТернопiльський коjIедж харчових технологiй i торгiвлi>,
Вiдмiнник освiти Украiни' викладач-Методист 

,/ / ' , ;..'l .-, /\ т.т /\,
Ii, , , i,_ /|l'|l о.п.обуд

2l червня 2019 рOку
I

ними висновками ознайомленi:

Щержавного вищого навчального
й нацiонzurьний економiчний

iM. В. Гетьмана>
d професор

Щиректор Економiчного коледжу

Щержавного вищого навчального
кКиiвський нацiональний економi.пr

унiверситет iM. В. Гетьмана>

Голова KoMiciT



a

Вiдповiднiсть державним вимогам щодо якiспих характеристик пiдготовки фахiвцiв за

початковим piBHeM вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою <<Маркетинп> зi

спецiальностi 075 <<Маркетинг>> галузi знань 07 Управлiння та адмiнiстрування

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Вiдхилення
показникiв

1 2 J 4

Якiснi характеристикI пiдготовки фахiвrdв
1. Умови забезпечення держЕlвноТ гарантii
якостi вищоi освiти

100 100

1 .1 .1. Виконання навчаJIьного плану за
показниками: перелiк IIавчальних

дисциплiн, години, фор@
100 100

1. i.2. Пiдвищення квалiфiкацii викладачiв
постiйного скJIаду за ocTaHHi 5 poKiB, Ой 100 100

2. Результати ocBiTHboT дiяльностi (piBeHb

пiдготовки фахiвцiв), не менше

2.1. PiBeHb ryманiтарних знань студентiв:

- успiшно виконанi контрольн t завдання, Yо;

- якiсно (н'а ,,5" i ,,4") виконанi контрольнi
завдання,О/о

90

50

94.7

57g

+4,J

+7,9

2.2. PtBe:яb фундаментаJIьних знань
студентiв:

- успiшно виконанi контрольнi завдання,
%;

- ffKicHo (на,,5" i ,,4") виконанi контрольнi
завдання,О/о

90

50

94,7

5,7,9

+4,7

+'7 g, 1,

2.3 PiBeHb фаховоi пiдготовки:

- успiшно виконанi завдаIIня з дисциплiн

фаховоi гriдготовки, 7о;

- якiсно (на ,,5" i ,,4") виконанi контрольнi
завдання з дисцишлiн фаховоi пiдготовки, О/о

90

50

100,0

бз,5

+10,0

+13,5

З . Органiзацiя наlтсовоi роботи

3.1. Наявнiсть у cTpyKTypi навчаJIьного

закладу на}кових пiдроздiлiв та результатiв
ix дiяльностi

+ +

32.Участь студентiв у науковtй дlяльност1
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторiях, yracTb в на}кових
конференцiях, конкурсах, висiавках,
профiльних олiмпiадах тоцI!)---

+ +

Голова KoMiciT З.Писаренко



Голова експертноi Koмicii:
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Щержавного вищого навчального закJIаду

ренко
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