висновок
експертної комісії Міністерства освіти і науки України
щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 «Економіка» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Коледжі бізнесу
та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту
м. Київ

06 червня 2019 р.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, Державних вимог до акредитації
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 р. №
689, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти (у сфері
вищої освіти), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30.12.2015 р. № 1187, а також наказу Міністерства освіти і науки України від
30.05.2019 р. № 770-л “Про проведення акредитаційної експертизи” Експертна
комісія у складі:
%

Голова
комісії:

Член комісії:

Раєвнєва Олена Валентинівна, завідувач кафедри економічної
теорії, статистики та прогнозування Харківського національного
економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор
економічних наук, професор, голова комісії;
Бардукова Лариса Євгенівна, голова циклової комісії
економічних дисциплін Гірничо-електромеханічного коледжу
Державного вищого навчального закладу «Криворізький
національний університет», викладач-методист.

у леріод з 04 червня по 06 червня 2019 р. розглянула подані матеріали та
здійснила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Коледжі бізнесу та аналітики
Національної академії статистики, обліку та аудиту (Коледж НАСОА). У процесі
проведення первинної акредитаційної експертизи комісія перевірила:
- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки
України, разом із заявою щодо акредитації освітньо-професійної програми;
- фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного, інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки
фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та його
відповідність установленим законодавством вимогам;
- підтвердження відповідності освітньої діяльності державними вимогам з
акредитації щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший
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спеціаліст.
Акредитаційна комісія у період з 04.06.2019 року по 06.06.2019 року
безпосередньо на місці провадження освітньої діяльності на підставі вивчення
юридичних підстав для провадження освітньої діяльності, кадрового, навчальнометодичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення якісної
характеристики підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення якості
освітньої діяльності закладу вищої освіти та визначення рівня підготовки фахівців
освітньо-професійного програми «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-кваліфікаційними рівнем «молодший
спеціаліст» комісія визначили, що: обсяг і повнота акредитаційної справи
відповідають переліку документів, які додаються до заяви щодо підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
За результатами перевірки експертна комісія встановила:

1. Загальна характеристика Коледжу бізнесу та аналітики
Національної академії статистики, обліку та аудиту
за спеціальністю 051 Економіка
Повна назва закладу вищої освіти (ЗВО) - Коледж бізнесу та аналітики.
Ідентифікаційний код
20780307
державний навчальний заклад,
Організаційно-правова форма, код КОПФГ
код 425
01019
Код у ЄДЕБО
Форма власності
державна
Орган управління
Державна
служба
статистики
України
Місцезнаходження заявника, код КОАТУУ
04107, м.Київ, вул. Підгірна, 1,
код 8039100000
Мі*;це провадження освітньої діяльності
04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1
Поточний рахунок
26000052638100
у
ПАТ
«Приватбанк» м.Києва
код банку
МФО 320649
Телефон: (044) 484-47-40
Факс: (044) 484-49-41
е-таіі іпГо_со11е£Є@пазоа.ес1и.иа
веб-сайт: Ьїїр://сЬа.па5оа.есІіі.иа
Директор Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА - Юрченко Олександр
Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент.
Коледж бізнесу та аналітики здійснює підготовку молодших спеціалістів
відповідно до ліцензії (наказ МОН України від 18.09.2017 р. № 203-л).
Історія Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА розпочинається з 1946 року,
коли у місті Дрогобич (Львівська область) було засновано бухгалтерську школу,
яка протягом кількох десятиліть готувала фахівців з економіки, та пройшла кілька
етапів реорганізації.
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У 1992 році Дрогобицьку бухгалтерську школу, яка підпорядковувалась
Львівській бухгалтерській школі, було реорганізовано у Дрогобицький
навчальний центр.
У 1998 році навчальний заклад здобув статус технікуму у відповідності з
наказом Державного комітету статистики України № 75 від 17.02.1998 року.
У листопаді 2005 року на базі технікуму статистики Держкомстату України
був створений Дрогобицький коледж статистики Державної академії статистики,
обліку та аудиту Держкомстату України. Дрогобицький коледж статистики як
державний вищий навчальний заклад І рівня акредитації був відокремленим
структурним підрозділом Національної академії статистики, обліку та аудиту.
З квітня 2017 року Дрогобицький коледж статистики змінив своє
місцезнаходження, переїхавши до міста Києва, за адресою: вул. Підгірна 1. Також
було змінено назву з Дрогобицького коледжу статистики на Коледж бізнесу та
аналітики (Наказ від 04.04.2017 р. №41).
Діяльність Коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики,
обліку та аудиту відповідає вимогам Закону України «Про освіту», Закону
України «Про вищу освіту», іншим нормативно-правовим актам, Статуту
Національної академії статистики, обліку та аудиту, Положенню про Коледж
бізнесу та аналітики НАСОА і здійснюється відповідно до відомостей щодо
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
Юридична адреса: 04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1, тел.: (044) 484-47-40.
Коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та
аудиту має офіційний сайт (Ьйр://сЬа.пазоа.ес1и.иа), на якому розміщено
інформацію щодо його діяльності.
Директор Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА, Юрченко Олександр
Анатолійович, має вищу економічну освіту. В 2010 році закінчив Національну
академію статистики, обліку та аудиту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув
кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Із 2011 року по 2014 рік навчався в
аспірантурі Національної академії статистики обліку та аудиту за спеціальністю
08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У 2015 році успішно захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему:
«Бухгалтерський облік та внутрішній контроль витрат іншої операційної
діяльності». Досвід педагогічної роботи - 6 років.
В Коледжі бізнесу та аналітики НАСОА працює з лютого 2017 року на
посаді в.о. директора Коледжу НАСОА, а з грудня 2017 року обраний по
конкурсу на вакантну посаду директора.
У Коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та
аудиту створено сучасну матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам
освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності
051 Економіка.
Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю оригіналів.
Навчальний заклад на підставі Акту узгодження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра,
магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста та
ліцензованого обсягу Національної академії статистики, обліку та аудиту,
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затвердженого Міністром освіти і науки України від 30.06.2016р., ліцензії,
виДаної у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (наказ МОН
України від 28.09.2017 р. № 203-л) та додатка до неї в розрізі Коледжу бізнесу та
аналітики НАСОА надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти
відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року (табл. 1).
За наявними сертифікатами про акредитацію, що відображені в таблиці 1
коледж акредитовано із двох спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст.
Таблиця 1
Перелік ліцензований й акредитованих спеціальностей здобувачів вищої
№V
з/п
1

1.

Шифр та
найменування
галузі знань
2
05 Соціальні та
поведінкові науки

07 Управління та
адміністрування

2.
%

Спеціальність

3
051 Економіка
071 Облік і
оподаткування
072 Фінанси,
банківська справа
та страхування
075 Маркетинг
076
Підприємництво,
торгівля та
біржова діяльність

Ліцензований
обсяг
Денна Заочна
8
7
“
30

Серія

Номер

Термін дії
документа

4

нд

5
1197182

6
01.07.2018

НД

1197185

01.07.2025

60

АД

11002938

01.07.2023

30

нд
нд

1197183
1197184

01.07.2018
01.07.2018

15
15

30

-

Показники діяльності Коледжу НАСОА наведено у табл. 2.
Таблиця 2
Загальна характеристика Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА______
№
з/п

Показники діяльності

1
1.

2
Ліцензований обсяг вищого навчального закладу (осіб)
у т.ч.:
- молодший спеціаліст (осіб)
- бакалавр (осіб)
- спеціаліст (осіб)
- магістр (осіб)
Кількість студентів, курсантів, слухачів разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб)
- вечірня (осіб)
- заочна, дистанційна (осіб)
Кількість навчальних груп (одиниць)

2.
*
3.
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№ О І

Кількісні параметри
Денна (очна)
Заочна
форма
форма
навчання
навчання
4
3
18 3
180
116

38

116
13

38
2
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4.
*

5.

6.
7.

8.
9.

V

2
Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за
якими здійснюється п ід г о т о в к а фахівців (одиниць)
у т.ч.:
- молодший спеціаліст (одиниць)
- бакалавр (одиниць)
- спеціаліст (одиниць)
- магістр (одиниць)
Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій),
(одиниць)
з них випускових (одиниць):
Кількість факультетів (відділень) (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м)
з них:
- власні (кв. м)
- орендовані (кв. м)
Навчальні площі, які здаються вищим навчальним
закладом в оренду (кв. м)
Інше
у т.ч.:
Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних)
працівників
Службові приміщення
Бібліотека,
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
їдальні, буфети
Медичні пункти

3

4

5

1

5

1

-

5

3
1
1395,0
1395,0
-

264
60
150
3793,8
95
12

Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнем молодший
спеціаліст освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 Економіка забезпечує викладацький склад коледжу, який
володіє сучасними технологіями навчання.
Моніторинг ринку праці регіону свідчить про необхідність підготовки
фахівців спеціальності, що підтверджує співпраця з роботодавцями, базами
практики: Державна служба статистики України, Державна фіскальна служба
України, Головне управління статистики у м. Київ, Головне управління
статистики у Київській області, ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «Приват Банк»,
Державне підприємство «Антонов».
Підготовка фахівців спрямована на підвищення рівня професійних
компетенцій, збагачення змісту освіти запровадженням передових навчальних
технологій, активну інформатизацію та інновацію процесу навчання. Одним із
актуальних напрямів роботи коледжу є пошук нових форм партнерських зв’язків,
розвиток співпраці з державними та приватними установами, що надає
можливість забезпечити студентів місцями для проходження виробничої
практики та подальшого працевлаштування.
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Оволодіння
основами
гуманітарної,
природничо-наукової
та
загальноекономічної підготовки забезпечують освітній рівень, а професійна та
практична підготовка - відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Підготовку фахівців з освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та
аналітика» зі спеціальності 051 Економіка здійснюють викладачі, що входять до
складу 5 циклових комісій. Випускаючою комісією є циклова комісія
загальноекономічної підготовки, яка проводить навчальну та методичну роботу за
освітньо-професійною програмою «Бізнес статистика та аналітика», зі
спеціальності 051 Економіка, здійснює випуск здобувачів вищої освіти освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Адміністрація коледжу, циклові комісії застосовують елементи науководослідної діяльності шляхом залучення провідних фахівців-професіоналів у
навчально-виховний процес як в рамках теоретичного, так і практичного навчання
(майстер-класи, тренінги, лекції).
ч. Експертна комісія, перевіривши оригінали, констатує наявність в
навчальному закладі всіх засновницьких документів, які представлені в повному
обсязі і відповідають державним стандартам:
- Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібпідприємців від 07.04.2017 р. № 10741070052006044;
- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань від 07.04.2017 р.;
- Положення про Коледж бізнесу та аналітики Національної академії
статистики, обліку та аудиту затверджене від 04.04.2017 р.;
- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в
Національній академії статистики, обліку та аудиту», затверджене Вченою радою
НАСОА, протокол №1 від 31.08.2015;
- Наказ Національної академії статистики, обліку та аудиту від 04.04.2017р.
№41 «Про перейменування Дрогобицького коледжу статистики в Коледж бізнесу
та аналітики НАСОА»;
- Ліцензія Міністерства освіти і науки України у формі відомостей щодо
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до підготовки молодших спеціалістів у тому числі зі спеціальності 051
Економіка з паперовим витягом з Єдиної державної електронної бази з питань
освіти від 28.09.2017 р. (Наказ МОН від 28.09.2017 р. № 203-л);
» - Витяг з Єдиного реєстру об’єктів державної власності щодо державного
майна (лист Фонду державного майна України від 31.07.2015 р. № 10-15-13695);
- Наказ Національної академії статистики, обліку та аудиту про передачу
навчальних (аудиторних) приміщень Коледжу бізнесу та аналітики (Наказ від
28.08.2017 р. № 42).
Висновок: Експерта комісія зазначає, що в Коледжі бізнесу та аналітики
НАСОА є в наявності всі документи, що забезпечують правові основи його
діяльності, достовірність інформації акредитаційної справи, поданої до
Міністерства освіти і науки України коледжем, ліцензії, сертифікати про
акредитацію на підставі оригіналів відповідних документів та встановлено їх
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відповідність акредитаційним умовам.
Підготовка молодших спеціалістів з освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка у навчальному закладі
здійснюється згідно з ліцензією. Ліцензія на момент експертизи є в наявності.
Перевіркою встановлено, що структура та зміст акредитаційної справи
відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України та переліку
документів, що додаються до заяви про акредитацію.

2. Формування контингенту студентів з освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» за спеціальністю 051 Економіка
Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Коледжі НАСОА здійснюється
відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності в сфері вищої
освіти в Коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та
аудиту.
Підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою «Бізнес
статистика та аналітика» здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб.
Показники формування контингенту студентів наведено в табл. 3. У 2017 р.
було зараховано 15 осіб, з них на основі базової загальної середньої освіти 11 осіб
(нормативний термін навчання 3 роки), на основі повної загальної середньої
освіти 4 особи (нормативний термін навчання 2 роки), у 2018 році зараховано 11
осіб на основі базової загальної середньої освіти.
Таблиця З
Показники формування контингенту студентів
освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика»
___________
за спеціальністю 051 «Економіка»
№
Показник
п/п
2
1
1. Ліцензований обсяг підготовки:
2. Прийнято на навчання, всього (осіб)

3.

2017 р.

2018 р.

3
30

4
30

15

11

• денна форма

15

11

в т.ч. за держзамовленням:

-

-

-

-

0,5

0,4

нагороджених медалями, або тих, що отримали
диплом з відзнакою
Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна

Контингент студентів за освітньо-професійною програмою «Бізнес
статистика та аналітика» формується відповідно до виконання ліцензійних умов і
обсягів прийому. Це вказує на те, що в Коледжі в цілому склалася чітка система
профорієнтаційної роботи та формування контингенту студентів, завдяки чому
забезпечується залучення до навчання здібної долж>рчої діяльності молоді.
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Показники контингенту студентів за даними ЄДЕБО станом на 04.06.2019 р.
наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Контингент студентів
освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика»,
зі спеціальності 051 Економіка за даними ЄДЕБО станом на 04.06.2019 р.
Курси
№
Форма навчання
III
І
II
п/п
4
11
11
Денна
1
11
4
11
Разом
Складовими
процесу
формування
контингенту
студентів
є:
профорієнтаційна робота циклових комісій; вивчення регіональних потреб у
фахівцях; використання засобів масової інформації тощо.
З метою збереження контингенту студентів та зацікавленості їх у навчанні в
коледжі організована робота предметних гуртків, спортивних секцій, гуртків
художньої самодіяльності. Обдаровані студенти залучені до дослідницької роботи,
приймають участь, виступають з доповідями на всеукраїнських науковопрактичних конференціях, олімпіадах, конкурсах.
Результати
самоаналізу
формування
якісного
складу
студентів,
профорієнтаційної роботи, планів прийому вказують на те, що набір студентів до
Коледжу бізнесу та аналітики відповідає нормативним і законодавчим вимогам,
профілю навчального закладу.

Висновок. Експертна комісія засвічує, що формування контингенту
студентів освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» здійснюється відповідно до законодавчих і нормативних документів
при прийомі на навчання, у межах ліцензованого обсягу підготовки та відповідає
потребам регіону.
Підготовка фахівців даної спеціальності здійснюється за денною формою
навчання у кількості 26 студентів, що складає більше 50% встановленого
ліцензованого обсягу, передбаченого статтею 42 ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30.12.2015р. № 1187. В коледжі проводиться цілеспрямована систематична робота
над формуванням та збереженням контингенту студентів.
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3. Зміст підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка
У коледжі освітній процес спрямований на реалізацію змісту освіти за
освітньо-професійною програмою (далі - Оі II1) молодшого спеціаліста, освітньопрофесійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності
051 Економіка. У своїй діяльності педагогічний колектив керується Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами
Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету
Міністрів України, нормативними актами МОН України, іншими нормативноправовими актами з питань освіти, Положенням про Коледж бізнесу та аналітики
НАСОА.
Підготовка фахівців у коледжі здійснюється за навчальними планами
підготовки з усіх ліцензованих спеціальностей, навчальними та робочими
навчальними програми за всіма дисциплінами. За структурою і співвідношенням
навчального часу вони повністю відповідають вимогам нормативних документів
Міністерства освіти і науки України.
Підготовка фахівців освітньої програми «Бізнес статистика та аналітика», зі
спеціальності 051 Економіка проводиться відповідно до освітньо-професійної
програми, затвердженою Вченою радою НАСОА (протокол №1 від 28 серпня
2017 р).
Навчальним закладом розроблена варіативна компонента освітньопрофесійної програми з урахуванням потреб і вимог роботодавців та особистості,
вирішення питань, безперервності, наступності здобувачів вищої освіти.
Комісія відзначає, що навчальний план складено відповідно до нормативних
вимог та вимог варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки
молодших спеціалістів. Варіативний цикл навчальних дисциплін відповідає
потребам роботодавців. Навчальний план за кількістю годин, відведених на
вивчення дисциплін окремих циклів, відповідає освітньо-професійній програмі
пц^отовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» без будь-яких відхилень і складений відповідно до структурно-логічної
схеми спеціальності. Навчальний план затверджені у встановленому порядку.
Навчальним планом передбачено такі види практик: навчальна практика у
2 семестрі - 2 тижні; навчальна практика зі спеціальності у 4 семестрі - 2 тижні;
виробнича практика - 4 тижні. Комісії було представлено програми практики, які
підтверджують набуття студентами професійних навичок. Практика проводиться
на підставі щорічних угод на проведення практики. На даний момент наявні угоди
3 підприємствами та установами: Державна служба статистики України, Державна
фіскальна служба України, Головне управління статистики у м. Києві, Головне
управління статистики у Київській області, ПАТ «Ощадбанк», Київське ГРУ ПАТ
КБ «ПриватБанк», ПАТ КБ «Приват Банк», Державне підприємство «Антонов», :
Загальне тижневе навантаження студентів згідно з навальним планом не
перевищує 34 години на І та II курсі, ЗО годин на III курсі.
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» усі дисципліни, що
передбачені навчальним планом, забезпечені навчальними програмами,
затвердженими у встановленому порядку.
Навчальні програми є нормативними документами, на підставі яких
викладачами розроблені робочі навчальні програми з дисциплін з урахуванням
вимог конкретної галузі виробництва, рівня матеріально-технічної бази,
комп’ютеризації навчального процесу, тощо.
В основу навчальних програм покладено змістові модулі дисциплін у
відповідності до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за галуззю
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та варіативної компоненти. Робочі
навчальні програми складені за єдиною уніфікованою формою на основі
навчальних програм, розглянуті та схвалені на засіданнях циклових комісій та
методичною радою коледжу.
Експерти констатують, що питання змісту підготовки фахівців щороку
розглядається на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, засіданнях
циклових комісій, що відображено у протоколах.
Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану освітньопрофесійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності
051 Економіка формуються як навчально-методичні комплекси (далі - НМКД) у
паперовому та електронному вигляді, що містять: навчальну програму; робочу
навчальну програму; плани практичних (семінарських) занять; завдання для
самостійної роботи студентів; матеріали для поточного та підсумкового
контролю; пакети комплексних контрольних робіт; матеріали державної атестації
випускників. Наявні програми з навчальної та виробничої (професійної) практики.
Освітній процес освітньої програми «Бізнес статистика та аналітика»
спеціальності 051 Економіка забезпечено як класичними підручниками та
навчальними посібниками, так і підручниками та навчальними посібниками,
написаними викладачами кафедри. Підручники і посібники для студентів
освітньої програми «Бізнес статистика та аналітика» є у наявності у бібліотеці
коледжу.
Методичне забезпечення освітньої програми «Бізнес статистика та
аналітика» постійно вдосконалюється та оновлюється.
Реалізуючи Концепцію безперервної освіти з даної спеціальності, коледж
тісно співпрацює з Національною академією статистики, обліку та аудиту,
поєднуючи випуск молодших спеціалістів зі спеціальності у коледжі з наступним
бакалаврським рівнем вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка в НАСОА.
Таким чином, зміст підготовки фахівців, у цілому, відповідає вимогам
державних освітніх стандартів підготовки молодших спеціалістів галузі знань
05 «Соціальні та поведінкові науки», освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка.

Висновок. Експертна комісія констатує, що зміст освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка
відповідає сучасним вимогам щодо підготовки здобувачів вищої освіти. Освітній
процес за даною програмою проводиться згідно затверджених в установленому
Голова експертної комісії
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порядку навчального плану, графіку навчального процесу та робочих програм з
кожної дисципліни. Всі види занять за дисциплінами навчального плану
забезпечені навчально-методичними матеріалами відповідно до чинних
нормативних вимог. / У цілому, організаційне та навчально-методичне
забезпечення освітнього процесу за заявленою освітньо-професійною програмою
є достатнім та відповідає акредитаційним вимогам та Ліцензійним умовам
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

4. Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика » зі спеціальності 051 Економіка
Кадровий склад, який забезпечує освітній процес за освітньо-професійною
програмою «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка
освітньо-кваліфікаційного
рівня
молодший
спеціаліст
сформований
із
високопрофесійних фахівців, які мають досвід наукової та педагогічної роботи,
що дозволяє здійснювати освітню діяльність і набути здобувачам вищої освіти
відповідних знань, умінь та компетенцій.
Підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за освітньокваліфікаційним рІЕнем молодший спеціаліст у Коледжі НАСОА забезпечують
циклові комісії: загальноекономічної підготовки (випускова); програмування;
фінансів, банківської справи та страхування; обліку та оподаткування;
гуманітарної та загальноосвітньої підготовки.
Загальна кількість лекційних годин для підготовки здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійною програмою «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 Економіка становить 669 год.
Викладання
дисциплін
студентам
спеціальності
051
Економіка
забезпечують 16 викладачів, з яких 9 осіб - кандидати наук, що складає 56%, з
них 8 працюють на постійній основі (50%).
Всі викладачі мають вищу освіту і працюють за фахом.
Викладання 62,5% лекційних годин навчального плану циклу загальної
підготовки здійснюють науково-педагогічні працівники, що мають вищу
педагогічну категорію, з них 56% працюють за основним місцем роботи.
Викладання 60% лекційних годин дисциплін циклу професійної підготовки
здійснюють науково-педагогічні працівники з вищою педагогічною категорією та
науковими ступенями кандидата наук, які викладають лекційні години дисциплін
навчального плану спеціальності 051 Економіка. 100% педагогічних працівників
працюють у Коледжі за основним місцем роботи.
Частка науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи, які
забезпечують проведення лекцій, практичних (семінарських, лабораторних)
занять, здійснення наукового керівництва курсовими роботами, рівень наукової та
професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять
ро^-ів не менше трьох умов, зазначених у п. 5 приміток ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти, - 100%.
Викладацький склад циклової комісі"
ї о є к о н о м і ч н о ї підготовки
Голова експертної комісії
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налічує 5 осіб (100% працює за основним місцем роботи), з них - 5 кандидати
економічних наук, викладачі вищої категорії.
Кваліфікація викладацького складу відповідає профілю циклової комісії і
навчальним дисциплінам для освітньо-професійної програми «Бізнес статистика
та аналітика» зі спеціальності 051 «Економіка».
Циклову комісію загальноекономічної підготовки очолює кандидат
економічних наук, доцент Голубова Галина Володимирівна. У 2008 році закінчила
Національну академію статистики, обліку та аудиту за спеціальністю “Прикладна
статистика”, отримавши кваліфікацію: магістр з прикладної статистики (Диплом
КВ №35482920). У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук, за спеціальністю 08.00.10 - Статистика, на тему:
Статистичне вивчення транзиту вантажів в Україні (Диплом ДК №013365 від
25 квітня 2013 р.). У 2015 присвоєно вчене звання доцента кафедри статистки
(Атестат доцента 12ДЦ № 042191 від 28 квітня 2015 р.). З 2015 року по 2017 роки
працювала доцентом кафедри статистки у Національній академії статистики,
обліку та аудиту. З вересня 2017 року обіймає посаду голови циклової комісії
загальноекономічної підготовки Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА. Є
автором більше 40 наукових публікацій. У 2019 році пройшла підвищення
кваліфікації у Національній академії педагогічних наук України ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут після дипломної
педагогічної освіти (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/012519 від 25.01.2019).
Викладачі Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА здійснюють свою
професійну та наукову діяльність, надаючи пріоритетного значення освіті та
самоосвіті, постійно підвищують свій фаховий рівень в контексті забезпечення
відповідних знань студентів.
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів здійснюється шляхом
отримання другої вищої освіти, навчання в аспірантурі, проходження курсів
підвищення кваліфікації та стажування. Підвищення кваліфікації здійснюється за
перспективними та поточними планами. Педагогічний колектив систематично
вивчає передовий педагогічний досвід з проблем організації освітньої діяльності,
впровадження
інноваційних,
професійно-орієнтованих
технологій
та
інтерактивних методів навчання, що забезпечує належний рівень підготовки
молодших спеціалістів.
- Аналіз якісного складу групи забезпечення освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка засвідчив
наявність в ній трьох штатних викладачів, базова освіта, педагогічний досвід,
стаж роботи яких відповідає профілю викладання навчальних дисциплін. Всі
викладачі вищої категорії, кандидати економічних наук.
Експертами встановлено, що у навчальному закладі приділяється належна
увага вдосконаленню професійної майстерності викладачів. Підвищення
кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного
плану з щорічним уточненням (відповідно до вимог - не рідше одного разу на 5
років). Кількість викладачів Коледжу, які підвищили свою кваліфікацію за останні
Голова експертної комісії
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5 років шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, складає
100%.

Виходячи із вищевикладеного, кадрове забезпечення освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Коледжі бізнесу та
аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту відповідає
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти та
Державним вимогам до акредитації.

Висновок: У відділі кадрів експертною комісією було проведено перевірку
особових справ викладачів випускової циклової комісії, наявності трудових
книжок штатних працівників та відповідність базової освіти підготовки фахівців.
Експертна комісія констатує, що випускова циклова комісія загальноекономічної
підготовки
здатна
забезпечити якісну
підготовку
фахівців
освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст освітньо-професійної програми
«Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051
Економіка. Якісний склад,
V
#
викладачів коледжу повністю задовольняють Ліцензійні умови та акредитаційні
вимоги провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та дозволяє в
повному обсязі забезпечити реалізацію освітньо-професійної програми підготовки
молодшого спеціаліста освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та
аналітика», зі спеціальності 051 Економіка.
5. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу
підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка
Експертною комісією проведена перевірка оригіналів документів, що
засвідчують право володіння і користування приміщеннями для здійснення
освітньої діяльності та стан матеріально-технічного забезпечення освітнього
процесу у коледжі. Перевірені документи відповідають дійсності.
Коледж бізнесу та аналітики НАСОА знаходиться безпосередньо у
приміщенні Національної академія розміщена у навчальних корпусах
(вул. Підгірна, 1 (корпус 1, корпус 2), вул. Половецька, 29), які розташовані
поруч, має 9-поверховий гуртожиток площею 3793,8 кв.м.
Площа навчальних корпусів складає 8453,9 кв.м., загальна площа всіх
будівель становить 12247,7 кв.м. і вони розташовані на території площею 0,52 га.
Навчальна площа складає 7236 кв.м. З них у тимчасове користування Коледжу
передано навчальні аудиторії загальною площею 1395 кв.м.
Наявні приміщення (навчальні, побутові, спортивні та інші) відповідають
санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України та
пожежним вимогам. Це підтверджується наявністю висновків державної
санітарно-епідеміологічної експертизи, відповідними дозволами на початок
роботи у навчальних приміщеннях тощо.
Площа навчальних приміщень Коледжу складає 1395 кв.м., з яких: для
занять (аудиторні приміщення, кабінети і т.д.) використовується 1107 кв.м.,
ч Голова експертної комісії
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комп’ютерні приміщення - 288 кв.м. Студенти Коледжу користуються
спортивним залом - 625 кв.м., бібліотекою - 150 кв.м., гуртожитком 3793,8 кв.м.
Для науково-педагогічного персоналу передбачено площі 264 кв.м., службові
приміщення займають 60 кв.м. Усі навчальні, побутові, службові приміщення
відремонтовані, мають охайний естетичний вигляд.
Коледж має сучасно обладнані аудиторії для занять студентів, які
розташовані в корпусах Академії: лекційні аудиторії на 40-60 місць - 6 аудиторій;
аудиторії для проведення практичних, семінарських занять та самостійної роботи
студентів, на 30 місць - 10 аудиторій; для проведення лабораторних робіт - 4
аудиторії.
Для здійснення освітнього процесу за освітньо-професійною програмою
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка у Коледжі
НАСОА використовуються такі приміщення: 3 навчальні аудиторії загальною
площею 144 кв.м.; 2 комп’ютерні лабораторії загальною площею 144 кв.м.
Перелічені аудиторії та кабінети оснащені необхідними основними
засобами, а саме меблями, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, обладнанням
для навчання тощо. Для більш якісного і наочного подання інформації при
приведенні всіх лекційних занять згідно з навчальним планом в навчальних
аудиторіях використовується мультимедійне обладнання. Забезпеченість
навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням становить 40 відсотків.
Адміністрація Коледжу забезпечує належне утримання технічного стану
приміщень та парку комп’ютерної техніки.
У Коледжі НАСОА постійно проводиться робота щодо оновлення та
розширення парку комп’ютерної техніки та інших технічних засобів навчання.
Технічне забезпечення освітнього процесу відповідає сучасним вимогам щодо
підвищення інформаційної складової викладання та контролю. Аудиторії, де
відбувається навчання за освітньо-професійною програмою «Бізнес статистика та
аналітика» достатньою мірою комп’ютеризовані, що дозволяє підвищити
ефективність підготовки фахівців.
Прикладні завдання студентами виконуються в комп’ютерних лабораторіях
Коледжу НАСОА. Під час виконання цих робіт кожен студент має окреме робоче
місце. Комп’ютерні класи підключені до мережі Іп іетеї з одночасним покриттям
всієї території Коледжу НАСОА мережею \¥і-Рі з безкоштовним доступом до
ресурсів мережі Іп іе т е ї для викладацького складу та студентів. Оснащення
комп’ютерних лабораторій постійно оновлюється.
В Коледжі НАСОА функціонує їдальня та буфет загальною площею
95 кв.м. Поряд з цим в експлуатації знаходяться спортивний комплекс, загальною
площею 1830 кв.м: 4 спортивних зали площею 625 кв.м, обладнані сучасними
тренажерами та іншим спортивним знаряддям; спортивних майданчики загальною
площею 1000 кв.м. Це забезпечує потреби у фізичному вихованні та проведенні
дозвілля студентів і працівників. Медичне обслуговування студентів і
співробітників здійснює медичний пункт, який займає площу 12 кв.м.
Загалом, стан матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за
Голова експертної комісії
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дозволяє здійснювати

Висновок: експертна комісія вважає, що матеріально-технічна база для
освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності
051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Коледжі
бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти
та Державним вимогам до акредитації. Наявність аудиторного фонду 1395 кв.м.
загальної площі (9,06 кв.м. площі на одного студента реального контингенту),
наявність лабораторій для забезпечення тривалості роботи кожного студента з
ПЕОМ відповідає нормативам та вимогам акредитаційної комісії Міністерства
освіти і науки України. Матеріально-технічне забезпечення підготовки фахівців в
Коледжі бізнесу та аналітики НАСОА відповідає встановленими критеріям та
пропонує в подальшому працювати над оновленням комп’ютерного парку та
запровадження в освітній процес новітніх ліцензійних програм.
6. Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців навчальновиховного процесу підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка
Організація освітнього процесу в Коледжі НАСОА базується на основі
Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Положення про
організацію освітнього процесу та інших нормативних документах з питань
освіти.
Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Бізнес статистика та
аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст у Коледжі бізнесу та аналітики Національної академії
статистики, обліку та аудиту організовано таким чином, щоб забезпечити
формування професійних компетентностей майбутніх фахівців.
В Коледжі НАСОА особлива увага приділена саме підвищенню якісного
рівня науково-педагогічних працівників.
Підвищення ефективності освітнього процесу відбувається шляхом
постійного удосконалення форм і методів навчання та виховання. Освітній процес
здійснюється з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності,
практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти з урахуванням нових
освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.
Експертиза показала, що рівень навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін для підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» за освітньо-професійною програмою «Бізнес статистика
та аналітика», зі спеціальності 051 Економіка у кількісному співвідношенні
складає 100%, тобто з усіх навчальних дисциплін блоків обов’язкових і
вибіркових дисциплін, передбачених навчальним планом, розроблені навчальнометодичні комплекси, до складу яких входять: робоча програма, опорний конспект
лекцій, плани практичних (семінарських) занять., завдання для самостійної та
Голова експертної комісії

Л /ґг

О.В. Раевнєва

16

індивідуальної роботи, питання (задачі, завдання або кейси) для поточного та
підсумкового контролю, завдання для комплексних контрольних робіт.
Представлені методичні матеріали з організації самостійної роботи на по
паперових носіях та електронні версії свідчать про повне забезпечення
самостійної роботи студентів. Навчально-методичне забезпечення практичних
робіт також складає 100%.
Освітній процес повністю забезпечений комп’ютерною технікою та
мультимедійними засобами, постійно поповнюється та оновлюється база
прикладних освітніх програм. Велика увага приділяється питанням контролю
якості підготовки.
„ Студентам, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес
статистика та аналітика», створено усі необхідні умови для належної підготовки
до практичних (семінарських) та лабораторних занять, оскільки всі навчальні
дисципліни забезпечені планами для практичних (семінарських) та лабораторних
занять. Науково-педагогічними працівниками циклових комісій розроблено
завдання для самостійної роботи студентів з метою ідентифікації творчих та
наукових здібностей майбутніх фахівців.
Самостійна робота студентів забезпечена необхідними навчальнометодичними засобами задля вивчення конкретної навчальної дисципліни чи
окремої теми: підручниками, навчальними посібниками, опорними конспектами
лекцій, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін,
електронно-обчислювальною технікою тощо.
Індивідуальне завдання відбиває власний підхід кожного студента до
вирішення певної практичної задачі із використанням набутих знань та навичок.
Цикловою комісією загальноекономічної підготовки розроблені пакети
комплексних контрольних робіт (ККР) для оцінки знань студентів за відповідними
циклами підготовки. Завдання ККР спрямовані як на оцінку засвоєних студентами
теоретичних знань, ~ак і на виявлення їх здатності вирішувати практичні завдання.
Навчальним планом для підготовки молодших спеціалістів з економіки за
освітньо-професійною програмою «Бізнес статистика та аналітика» передбачено
виконання курсових робіт з дисциплін: «Політична економія (Основи економічної
теорії)» та «Економічна статистика». Підготовку і виконання курсових робіт
забезпечено відповідними методичними рекомендаціями, які включають
тематику, вказівки до виконання та оформлення, список рекомендованої
літератури.
Практична підготовка студентів Коледжу проводиться відповідно до
Положення «Про проведення практики студентів ВНЗ України», затвердженого
наказом МОНУ від 08.04.1993р. № 93, та графіка освітнього процесу і складається
з навчальної та виробничої практик. Методичне забезпечення практик включає
програми практик, робочі програми, методичні вказівки щодо проходження
практик, ведення щоденників, написання звітів, зразки необхідних додатків.
Програми проведення практик складені з урахуванням вимог освітньої програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 «Економіка».
Практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
проводиться відповідно до навчального п л е
афіку навчального процесу,
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згідно з програмою наскрізної практичної підготовки молодших спеціалістів, яка
містить загальні вимоги до організації та проведення практик.
* Студентам пропонують бази для проходження практики, з якими Коледж
уклав відповідні договори, а саме: Державна служба статистики України,
Державна фіскальна служба України, Головне управління статистики у м. Києві,
Головне управління статистики у Київській області, ПАТ «Ощадбанк», Київське
ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ КБ «Приват Банк», Державне підприємство
«Антонов».
Для атестації здобувачів вищої освіти у формі комплексного державного
кваліфікаційного екзамену викладачами коледжу розроблені критерії оцінювання
знань та вмінь випускників. Рівень знань студентів екзаменаційною комісією
оцінюється по двох напрямах: знання теоретичної частини (теоретичні питання);
практичні вміння студентів.
Навчальним планом підготовки здобувачів освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка передбачено
комплексний державний екзамен з фаху, який включає питання з наступних
навчальних дисциплін: «Статистика», «Економічна статистика», «Фінансовобанківська статистика», «Бізнес статистика».
Навчально-методичне забезпечення розроблене відповідно до вимог
освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності
051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Висновок: експертна комісія констатує, що навчально-методичне
забезпечення освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст у Коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики,
обліку та аудиту повністю відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації і забезпечує
належний професійний рівень підготовки молодших спеціалістів. Експертна
комісія дійшла висновку про доречність передбачення у навчальному плані
підготовки фахівців з освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та
аналітика» зі спеціальності 051 Економіка виконання курсової роботи з навчальної
дисципліни «Бізнес статистика» у шостому семестрі.
7. Інформаційне забезпечення підготовки фахівців навчально-виховного
процесу підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка
Бібліотека Коледжу бізнесу та аналітики НАСОА - це навчальний,
інформаційний і культурно-просвітницький відділ навчального закладу. У своїй
діяльності вона керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України
«Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням про бібліотеку НАСОА,
Правилами користування бібліотекою НАСОА та іншими нормативними
документами і повністю інтегрована в навчальний процес. Бібліотечні фонди
Коледжу спрямовані на передачу студент
»го обсягу знань з метою
Голова експертної комісії

О.В. Раєвнєва

18

формування умінь та навиків щодо орієнтації у потоці інформації необхідної для
розкриття особистості та формування професійних компетентностей відповідно
до освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика».
У бібліотеці є всі необхідні умови для забезпечення користувачів
інформацією шляхом застосування сучасних комп’ютерних технологій. Бібліотека
підключена до мережі Іп іетеї і до локальної мережі Іп іетеї, а також створена
зона АУІ-РІ.
Забезпечений доступ до інституційного репозитарію Національної академії
статистики, обліку та аудиту (Ьир://194.44.12.92:8080^зриі/), який 1 лютого 2017
року зареєстрований в Довіднику репозитаріїв відкритого доступу ОрепОоаг. Він
був
розроблений
та
підтримується
Ноттінгемським
університетом
(Великобританія).
В інформаційному задоволенні читацьких інтересів студентів та викладачів
неабияку' роль відіграє вагому довідково-бібліографічний апарат бібліотеки:
журнал періодичних видань, картотека обліку підручників, електронний каталог.
Основними напрямками роботи бібліотеки є:
- формування
інформаційно-бібліографічної культури користувачів
бібліотеки;
- популяризація джерел наукової літератури;
- формування та поповнення книжкових фондів і каталогів.
Бібліотечний фонд нараховує 103307 примірників книг, де навчальна
література складає 95043 прим., а наукова 8264 прим., біля 50 назв
періодичних видань з широкого кола; енциклопедичні видання, словники.
Студенти та викладачі коледжу мають змогу користуватися електронною
бібліотекою.
Для повного і якісного обслуговування читачів, задоволення їх запитів,
бібліотека має розгалужену структуру обслуговування: абонемент, читальний
зал. Загальна площа приміщень бібліотеки складає 150 м2.
Навчальні підручники, посібники, довідкова та інша навчальна література,
які є в бібліотеці та читальній залі, наявні у достатній кількості для потреб
здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика».
В бібліотеці наявні фахові періодичні видання для фахівців, які навчаються
на освітньо-професійній програмі «Бізнес статистика та аналітика», зокрема:
Економіка та держава, Економіка і прогнозування, Статистика України, Науковий
вісник Напіональної академії статистики, обліку та аудиту, Бізнес Інформ,
Економіка і управління.
У ході експертної перевірки встановлено, що основними джерелами
інформаційного забезпечення викладачів і студентів коледжу є фонди бібліотеки,
до складу яких входять навчальні посібники на електронних носіях інформації,
електронні засоби інформації, в тому числі Інтернет, до якого мають доступ усі
студенти та викладачі Коледжу.
Експертною комісією встановлено, що інформаційне забезпечення
підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та
аналітика» відповідає вимогам освітньої діяльності.
Голова експертної комісії
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Висновок: експертна комісія констатує, що рівень інформаційного
забезпечення освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст у Коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики,
обліку та аудиту відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. Експертна комісія звертає
увагу на необхідність подальшого поповнення фондів бібліотеки новітньою
літературою за даною спеціальністю.
8. Якість підготовки і використання випускників освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка
Експертною комісією встановлено, що навчальний план галузі знань 05
«Соціальні та поведінкові науки» освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка складений за типовою
формою, повністю відповідає вимогам освітньо-професійної програми і є основою
організації освітнього процесу в коледжі. Навчальний план за показниками
переліку дисциплін, загальною кількістю годин, у т.ч. аудиторних занять,
самостійної роботи виконується повністю.
Якість підготовки здобувачів вищої освіти забезпечується впровадженням
новітніх освітніх технологій, високим рівнем викладання дисциплін,
забезпеченням змісту освіти у відповідності до сучасних вимог.
Робочі навчальні програми з дисциплін, що забезпечують фахову
підготовку, містять матеріали, що відповідають вимогам підготовки молодших
спеціалістів визначених освітньо-професійною програмою, і спрямовані на
кінцевий результат - забезпечення відповідного рівня, практичної підготовки
фахівця. Під час експертизи проаналізовано рівень підготовки фахівців.
Для написання ККР під час самоаналізу було залучено 4 студента денної
форми навчання. Абсолютна успішність складає 100%, якість - 75 % у тому числі
за циклами дисциплін:
- із загальної підготовки: абсолютна успішність - 100%, якісна успішність 62,5%;
із циклу дисциплін професійної підготовки: абсолютна успішність - 100%,
якісна успішність - 87,5%;
* Під час експертної комісії з 04 червня по 06 червня 2019 року були
проведені ККР, до яких залучено 4 студенти денної форми навчання. Абсолютна
успішність за результатами виконання ККР студентами складає 100%, якість 62,5 % у тому числі:
-з а циклом загальної підготовки: абсолютна успішність - 100%, якісна
успішність - 50 %;
- з а циклом професійної підготовки: абсолютна успішність - 100%, якісна
успішність - 75%;
Графік виконання контрольних робіт (Додаток 1) затверджений директором
Коледжу О.А. Юрченко і погоджений головою експертної комісії О.В. Раєвнєвою.
♦ Голова експертної комісії
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Експертною комісією було проаналізовано результати ККР студентами
денної форми навчання і встановлено відхилення результатів від самоаналізу:
- за циклом загальної підготовки: абсолютна успішність - 0%, якісна
успішність - 25%;
- за циклом професійної підготовки: абсолютна успішність - 0%, якісна
успішність - 12,5%;
Різниця між самоаналізом і результатом виконання робіт знаходиться в
межах нормативу. Результати виконання контрольних робіт надано в додатку 2.
Проведений вибірковий аналіз курсових робіт здобувачів вищої освіти на
освітньо-кваліфікаційному рівні молодший спеціаліст освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» свідчить про те, що студенти
продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і вмінь (абсолютна
успішність - 100,0%, якісна успішність - 62,5%, середній бал - 4,0), а отже рівень
підготовки відповідає Державним вимогам до акредитації спеціальності.
Експертною комісією було перевірено звіти про проходження виробничої
практики студентами Коледжу. Аналіз свідчить, що вони виконані згідно з
вимогами наскрізної програми практики. Розбіжності між результатами захисту
звітів не виявлено (Додаток 3).
Комісії представлено засоби діагностики, затверджені у встановленому
порядку, які включають програму комплексного державного кваліфікаційного
екзамену за фахом, що відповідає вимогам теоретичної і практичної підготовки
молодших спеціалістів з даного фаху, критерії оцінювання знань та вмінь
випускників.
Аналіз комплексних контрольних робіт показав, що студенти виявили
достатні теоретичні знання з вказаних дисциплін і показали вміння розв’язувати
конкретні практичні завдання.
Результати виконання експертних комплексних контрольних робіт в
порівняні з результатами самоаналізу освітньої діяльності наведено в таблиці 5.
Наведені показники успішності студентів характеризують достатній рівень
фахової підготовки і дотримання вимог акредитації. Розбіжності результатів
експертизи та самоаналізу знаходяться в межах допустимого.
Практичну підготовку з освітньо-професійної програми «Бізнес статистика
та аналітика», зі спеціальності 051 Економіка студенти проходять у
спеціалізованих кабінетах та лабораторіях коледжу, на базах практики, з якими
укладаються відповідні угоди. Співпраця з ними сприяє отриманню
випускниками першого робочого місця. Підсумки практики щорічно
обговорюються на засіданнях циклової комісії, педагогічної ради коледжу.
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Таблиця 5
Порівняльна відомість результатів комплексних контрольних робіт під час
експертизи з результатами самоаналізу перевірки знань студентів денної
форми навчання з освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та
аналітика» за спеціальністю 051 Економіка _____________
Цикли
підготовки
*
1
1. Цикл
дисциплін
загальної
підготовки
2. Цикл
дисциплін
професійної
підготовки
Усього

Результати самоаналізу

Результати експертизи
ККР
Якісна
Абсолютна
успішність, успішність,
%
%
4
5
100
50,0

Відхилення результатів
ККР від самоаналізу
Якісна
Абсолютна
успішність, успішність,
%
%
7
6
0
-25,0

Абсолютна
успішність,
%
2
100

Якісна
успішність,
%
3
75,0

100

87,5

100

75,0

0

-12,5

100

81,25

100

62,5

0

-18,75

>

Педагогічним
колективом
проводиться
цілеспрямована робота з
працевлаштування випускників. Для цього в коледжі проводяться «Дні кар’єри»
(два рази на рік), зустрічі з роботодавцями, працівниками міського Центру
зайнятості.
Аналіз відгуків з підприємств свідчить про достатній рівень теоретичної та
практичної підготовки випускників, вміння співпрацювати в колективі та
професійне відношення до поставлених завдань.
З метою удосконалення дій щодо успішного працевлаштування та адаптації
випускників коледжу необхідно продовжувати роботу по прогнозуванню кар’єри,
поповнювати банк даних про наявність вакантних робочих місць, підвищувати
ефективність співпраці з потенційними роботодавцями.

Висновок. Якість та рівень підготовки здобувачів вищої освіти за освітньопрофесійною програмою «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051
Економіка задовольняють акредитаційні вимоги та Ліцензійні умови провадження
освітньої діяльності.
9. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи їх усунення
В період з 21 червня по 23 червня 2018 року експертна комісія з
акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітнім рівнем молодший
спеціаліст зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» здійснила перевірку діяльності
Коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту.
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* В ході перевірки експертною комісією виявлено проблемні питання і
недоліки, зокрема у науково-методичному, інформаційному й організаційному
забезпеченні навчального процесу.
В результаті проведеної колективом Коледжу роботи в цілому усунуто
виявлені перевіркою упущення та недоліки.
1. Щодо
активізації розробки
випускними
цикловими
комісіями
електронних
навчально-методичних
розробок,
а
також
впровадження
інноваційних методів навчання та інтерактивних технології за усіма видами
аудиторної роботи створено Інституційний репозитарій Національної академії
статистики, обліку та аудиту, в якому акумулюються в електронному вигляді
навчальні посібники, навчально-методичні матеріали викладачів Коледжу.
Студенти Коледжу мають вільний доступ до усіх електронних матеріалів.
Інституційний репозитарій зареєстровано в міжнародному реєстрі відкритого
доступу Ке^ізіху о? Ореп Ассезз Керозіїогу Мапсіаіез апсі Роїісіез (КОАКМАР) та в
Довіднику репозитаріїв відкритого доступу ОрепОоаг.
2. Оновлено пакет ліцензованих прикладних комп'ютерних програм для
більш
якісної
підготовки
молодших
спеціалістів
зі
спеціальностей
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування». Це зокрема: програмний продукт «М.Е.Оос» (для складання та
подання бухгалтерської та фінансової звітності); «Інзко-Аналітик» «АисШ Ехрегї»
(надають можливість комплексного проведення як ретроспективного, так і
прогнозного аналізу діяльності підприємства).
3. Посилено профорієнтаційну роботу з метою розширення контингенту
студентів Коледжу, зокрема з 01.09.2018 року уведено штатну одиницю до відділу
профорієнтації та взято на цю посаду людину, яка проводить зустрічі з
випускниками шкіл та вищих професійних училищ задля залучення на подальше
навчання до Коледжу; оновлено агітаційний матеріал Коледжу; активізовано
роботу з центрами зайнятості щодо участі у ярмарках професій.
За період підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика», зі спеціальності 051 Економіка за освітньоквл’ііфікаційним рівнем молодший спеціаліст за 2017-2019 рр. зауважень
(приписів) органів, що здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних умов, а
також скарг юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального
закладу за освітньою програмою, що акредитується не було.

10. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої
діяльності
Опис внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Коледжі
бізнесу та аналітики НАСОА містить: аналіз результативності навчальнометодичної роботи в освітньому закладі та використання її здобутків в
навчальному процесі; використання локальної системи управління якістю та
стандартів закладу вищої освіти; схему функціонування внутрішньої системи
забезпечення якості та розподіл відповідальності між адміністрацією Коледжу та
посадовими особами; результативність системи забезпечення якості, її моніторинг
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та вдосконалення.
Контроль за навчально-виховним процесом має чітко виражені три етапи: І
етап - це визначення стандартів та цілі, яких необхідно досягти, при цьому,
визначаються часові рами і критерії за якими оцінюється робота і
результативність; II етап — порівняння досягнутих результатів з раніше
отриманими показниками; III етап - це прийняття необхідних рішень та
здійснення коригуючи дій для усунення відхилень чи виявлених недоліків.
Виконання навчально-виховних заходів контролює директор коледжу, завідувачі
циклових комісій, а результати обговорюються на нарадах при директорі,
педагогічній Раді та на засіданнях циклових комісій. Для вивчення рівня
педагогічної майстерності, а також аналізу діяльності викладачів по організації
навчально-виховного процесу здійснюється за допомогою таких видів контролю:
оглядовий; попереджувальний; персональний; тематичний; фронтальний;
групово-узагальнюючий; директорські контрольні роботи. Всі види контролю
об’єднуються у циклограму внутрішнього контролю, яка складається на
навчальний рік.
Експерти констатують, що адміністрація коледжу постійно реагує на
звернення студентів, відслідковує, переглядає і вдосконалює ефективність роботи
служби підтримки, доступних для студентів.
Експертами встановлено, що система внутрішнього контролю якості
освітньої діяльності в Коледжі бізнесу та аналітики НАСОА загалом сформована і
полягає у самоорганізації, самоаналізі, об’єктивній внутрішній самооцінці. У
коледжі забезпечується публічність інформації на принципах неупередженості,
об’єктивності, широкої доступності різноманітної інформації.
Отже, розбудова системи забезпечення якості освіти на рівні коледжу
спирається на стандарти НАСОА для досягнення високої ефективності
функціонування навчального закладу, його визнання з боку громадськості та
підвищення статусу коледжу. Реалізація представлених напрямів виконання
стандарту забезпечується в коледжі через розробку і впровадження відповідних
положень інформаційних і методичних складових, нормативних документів та
сприяє ефективному функціонуванню системи забезпечення якості.

Висновок: експертна комісія вважає, що якість внутрішньої системи
забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Коледжі бізнесі та аналітики
Національної академії статистики, обліку та аудиту відповідає Ліцензійним
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам
до акредитації.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
> На підставі поданих матеріалів Коледжу бізнесу та аналітики Національної
академії статистики, обліку та аудиту для проведення первинної акредитаційної
експертизи та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертна
Голова експертної комісії

О.В. Раєвнєва

24

комісія дійшла висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріальнотехнічне, інформаційне забезпечення та якість підготовки фахівців, внутрішня
система забезпечення якості освітньої діяльності за освітньо-професійною
програмою «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Коледжі бізнесу та
аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту загалом
відповідають установленим вимогам і дозволяють забезпечити державну гарантію
якості освіти.
Навчальний план, пояснювальна записка до навчального плану
відповідають освітньо-професійній програмі «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст, враховують особливості і потреби м. Києва та Київської області, його
провідних установ, організацій-замовників фахівців.
Коледж бізнесу та аналітики НАСОА має достатній науково-педагогічний
потенціал та сучасну навчально-методичну базу для підготовки фахівців освітньопрофесійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності
051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.
Професійну підготовку для освітньо-професійної програми «Бізнес
статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в Коледжі бізнесу та аналітики
Національної академії статистики, обліку та аудиту забезпечують циклові комісії:
загальноекономічної підготовки (випускова); програмування; гуманітарної та
загальноосвітньої підготовки; обліку та оподаткування; фінансів, банківської
справи та страхування.
*
Циклові комісії мають сформований науково-педагогічний колектив, який
за якісними показниками відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.
Рівень організаційного та навчально-методичного забезпечення відповідає
сучасності та потребам освітнього процесу, забезпечує якісне навчання студентів;
методична література в достатній кількості та створено всі умови для її
використання студентами.
Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Коледжі бізнесу та
аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту відповідає
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та
Державним вимогам до акредитації.
У Коледжі НАСОА створено всі необхідні умови для якісної підготовки
фахівців за освітньо-професійною програмою «Бізнес статистика та аналітика» зі
спеціальності 051 Економіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст, розроблено внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності.
У м. Києві та Київській області існує потреба у фахівцях зі статистики та
аналітики, що зумовлено умовами сьогодення і можливістю їх працевлаштування
в органах Державної статистики, банківських установах, підприємствах та
установах державної, комунальної та приват " 1
власності.
Голова експертної комісії

О.В. Раєвнєва
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Комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не впливають
на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка за освітньокваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, та водночас дозволять поліпшити
якість підготовки фахівців:
*
- забезпечити подальше впровадження дієвих засобів збільшення
контингенту студентів освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та
аналітика» зі спеціальності 051 Економіка задля забезпечення відповідності
ліцензійним вимогам;
- передбачити у навчальному плані підготовки молодших спеціалістів з
галузі знань 05 «Соціальні і поведінкові науки», освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка виконання
курсової роботи з навчальної дисципліни «Бізнес статистика» у шостому семестрі.
- продовжити роботу щодо оновлення бібліотечного фонду підручниками та
навчальними посібниками з фахових дисциплін, комплектування електронної
бібліотеки фаховими виданнями;
- впровадити у навчальний процес освітні тренінгові технології, кейсові
методики навчання, що забезпечують формування професійної компетентності
фахівців, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Бізнес статистика та
аналітика» спеціальності 051 Економіка;
- продовжити вдосконалення використання новітніх інформаційних
технологій в освітньому процесі шляхом оновлення комп’ютерів з використанням
новітніх ліцензійних програм для підготовки фахівців спеціальності
051 Економіка;
- з метою удосконалення дій щодо успішного працевлаштування та
адоптації випускників коледжу продовжити роботу з прогнозування кар’єри,
поповнити банк даних про наявність вакантних робочих місць, підвищувати
ефективність співпраці з потенційними роботодавцями.

Висновок: Експертна комісія вважає, що кадрове, матеріально-технічне,
навчально-методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки
молодших спеціалістів з освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та
аналітика» зі спеціальності 051 Економіка в Коледжі бізнесу та аналітики НАСОА
відповідає
встановленим
вимогам
до
підготовки
фахівців
освітньокв^тііфікаційного рівня молодший спеціаліст та забезпечує державну гарантію
якості освіти.
На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки
України зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної
програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 Економіка в

Голова експертної комісії

О.В. Раєвнєва

Коледжі бізнесу та аналітики НАСОА за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст з ліцензованим обсягом ЗО осіб денної форми навчання.

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри економічної теорії,
статистики та прогнозування Харківського
національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, доктор економічних
наук, професор
Член експертної комісії:
голова циклової комісії економічних
дисциплін Гірничо-електромеханічного
коледжу Державного вищого навчального
закладу «Криворізький національний
університет»

О.В. Раєвнєва

Л.Є. Бардукова

06 червня 2019 року

З експертними висновками ознайомлені:
Т.в.о.
Ректора
Національної
академії
статистики, обліку та аудиту, доктор
економічних наук, професор
Директор Коледжу бізнесу та аналітики
Національної академії статистики, обліку та
аудиту, кандидат економічних наук

Голова експертно; комісії

Ю. Редько

А. Юрченко

О.В. Раєвнєва

Додаток 1
«ЗАТЖрДЖЕНО»
Директор КБА НАСОА гул^ О.А. Юрченко

«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертної комісії_________ О.В. Раєвнєва
«04» червня 2019р.

Графік
контрольних вимірювань залишкових знань студентів освітнього рівня «молодший спеціаліст»
спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика»,
у Коледжі бізнесу та аналітики НАСОА
за денною формою навчання
Група
2

Навчальна дисципліна
1
Статистика

16.103

Економічний аналіз
Фінансово-банківська
статистика

16.103
16.103

Години
Дата
4
3
Цикл загальної підготовки
11.40
04.06.2019
Цикл професійної підготовки
10.00
05.06.2019
05.06.2019

11.40

Аудиторія
5

Викладач
6

Експерт
7

39

Г. В. Голубова

О. В. Раєвнєва

39

І.О.Мельничук
Г. В. Голубова

Л. Є. Бардукова
О. В.Раєвнєва

39

О. В. Раєвнєва

Голова експертної комісії
Експерт
*

*

Голова експертної комісії

О.В. Раєвнгвя

Додаток 2
Зведена відомість
результатів комплексних контрольних робіт студентів освітньо-професійної програми
«Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 «Економіка»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

-25
-25

3

4

2. Дисципліни циклу професійної підготовки
3
4
4
75
3,75
4
100
100

100

100

75

3,75

-

3

4

4

100

100

100

4,25

3

4

4

100

100

75

3,75

-25

3

4

4

100

100

87,5

4,0

3

4

4

100

100

75

3,75

-12,5

100

100

81,25

3,9

100

100

62,5

3,6

-18,75

ПІДГОТОВКИ

Кількість
студентів

3,5
3,5

Курс

50
50

Середній бал

100
100

Якісна
успішність, %

100
100

N°
О4

Абсолютна
успішність, %

4
4

3
3

Кількість
студентів

Відхилення

Усього студентів

Середній бал

Економічний аналіз
Фінансово-банківська
статистика
Всього за циклом
Середній показник

Якісна
успішність, %

Всього за циклом

Виконали
роботу

Абсолютна
успішність, %

Статистика

Виконали
роботу

1. Дисципліни циклу загальної підготовки
4
4
3,75
3
4
100
75
100
4
4
3
75
3,75
4
100
100

Курс

Назви дисциплін, за
якими проводився
контроль

Усього студентів

При проведенні акредитаційної експертизи

За результатами самоаналізу

О . 3. Раєвнєва

Голова експертної комісії
Експерт

*

Директор

Голова експертної комісії

N °
О4

*

Л. Є. Бардукова
О.А.Юрченко

О.В. Расвнєва

Додаток З
Підсумки оцінювання експертами звітів з навчальноїта виробничої (професійної) практики студентів освітньопрофесійної програми «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 «Економіка»
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
в Коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту
Прізвище ініціали
студента

№ залікової
книжки

База практики

2
Третій

Шифр
академічної
групи
3
16.103

4
Бойко Д.О.

5
16.103-31

2.

Третій

16.103

Гаврилюк Ю.В.

16.103-32

3.

Третій

16.103

Гайдай О.В.

16.103-33

4.

Третій

16.103

Ткачук В.С.

16.103-34

6
Головне управління
статистики у
Київській області
Головне управління
статистики у
Київській області
Головне управління
статистики у
Київській області
ВКФ
«Агропродресурси»

№
з/п

Курс

1
1.

Голова експертної комісії

Оцінки
На захисті звіту За експертною
перевіркою
7
8
3 (задовільно)
3 (задовільно)

4(добре)

4(добре)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

4(добре)

4(добре)

О. В. Раєвнєва
Л. Є. Бардукова

Експерт
Директор

Голова експертної комісії

О.А. Юрченко

О.В. Раєвнєва

Зведені відомості
про виконання вимог Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою
* «Бізнес статистика та аналітика» зі спеціальності 051 «Економіка»
в Коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики,
обліку та аудиту

Найменування показника

Значення
показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
*
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти
підрозділу чи кафедри,
+
+
відповідальних за підготовку
здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу
або кафедри, відповідальних за
підготовку здобувачів вищої
Три особи, 3 них
освіти, тимчасової робочої
Три особи мають
одна особа, що має
групи (проектної групи) 3
науковий ступінь
науковий ступінь
науково-педагогічних
або вчене звання
або вчене звання
працівників, на яку покладено
відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за
певною спеціальністю
3. Наявність у керівника
проектної групи (гаранта
освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або
вченого звання за відповідною
або спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого
+
+
звання за відповідною або
спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної
та/або наукової роботи не менш
як 10 років (до 6 вересня 2019
+
+
р. для початкового рівня з
урахуванням стажу
педагогічної роботи)

%

Голова експертної комісії

О.В. Раєвнєва

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін науковопедагогічними (науковими)
працівниками відповідної
спеціальності за основним
місц&м роботи (мінімальний
відсоток визначеної
навчальним планом кількості
годин):
1) які мають науковий ступінь
та/або вчене звання (до 6
вересня 2019 р. для
початкового рівня з
урахуванням педагогічних
працівників, які мають вищу
категорію)
2) які мають науковий ступінь
доктора наук або вчене звання
професора
3) які мають науковий ступінь
доктора наук та вчене звання
5. Проведення лекцій з
навчальних дисциплін, що
забезпечують формування
професійних компетентностей,
науково-педагогічними
(науковими) працівниками, які
є визнаними професіоналами з
досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом
кількості годин):
1) дослідницької,
управлінської, інноваційної або
творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій,
практичних, семінарських та
лабораторних занять,
здійснення наукового
керівництва курсовими,
дипломними роботами
(проектами), дисертаційними
дослідженнями науковопедагогічними (науковими)
працівниками, рівень наукової
та професійної активності
кожного з яких засвідчується
виконанням за останні п’ять
Голова експертної комісії

25

65

+40

10

11

+1

Підпункти 1— 19
пункту 5 приміток

Пункти
1,2,3,6,10,15,17,18
Більше 3 пунктів
у кожного
науковопедагогічного
працівника

О.В. Раєвнєва

років не менше трьох умов,
зазначених у пункті 5 приміток
7. Наявність випускової
кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку
очолює фахівець відповідної
або спорідненої науковопедагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора
наук ^а вченим званням
2) з науковим ступенем та
вченим званням
3) з науковим ступенем або
вченим званням
8. Наявність трудових договорів
(контрактів) з усіма науковопедагогічними працівниками
та/або наказів про прийняття їх
на роботу

+

+

-

+

+

-

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість
приміщеннями для проведення
освітнього процесу (кв. метрів
на одного здобувача освіти з
2,4
9,0
+6,6
урахуванням не більше трьох
змін навчання, але не менше
2000 кв. метрів для закладу
освіти)
2. Забезпеченість
мультимедійним обладнанням
для одночасного використання
10
40
+30
в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
3. Доступність навчальних
приміщень для осіб 3
+
+
інваїідністю та інших мало
мобільних груп населення
4. Забезпеченість
комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями,
+
+
полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідними
для виконання освітніх програм
5. Забезпеченість здобувачів
70
70
вищої освіти гуртожитком
(мінімальний відсоток потреби)
6. Наявність соціальнопобутової інфраструктури:
+
+
1) бібліотеки, у тому числі
Голова експертної комісії

О*®* Раєвнєва

читального залу;
2) пунктів харчування;
3) актового чи концертного
залу;
4 ) спортивного залу;
5) стадіону та/або спортивних
майданчиків;
6) медичного пункту

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+
+
(ОРГАНІЗАЦІЙНІ в ИМОГИ
щодо навчально-методичног о забезпечення осві тньої діяльності у сфері вищої освіти
V
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+
1. Наявність освітньої програми
+
+
2. Наявність навчального плану
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з
+
+
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
4. Наявність комплексу
навчально-методичного
+
+
забезпечення з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
5. Наявність програм з усіх видів
+
+
пракГичної підготовки
6. Забезпеченість студентів
навчальними матеріалами з
+
+
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
7. Наявність методичних
+
+
матеріалів для проведення
атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИІУІОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої іііяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними
виданнями відповідного або
2
4
+2
спорідненого профілю, в тому
числі в електронному вигляді
(мінімальна кількість
найменувань)
2. Наявність доступу до баз даних
періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного
+
+
або спорідненого профілю
(допускається спільне
користування базами кількома
закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту
+
+
закладу освіти, на якому
«

Голова експертної комісії
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розміщена основна інформація
про його діяльність (структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна
(наукових кадрів) діяльність,
зразки документів про освіту,
умови для доступності осіб 3
інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення до
приміщень, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад,
перелік навчальних дисциплін,
правила прийому, контактна
інформація)
4. Наявність електронного ресурсу
закладу освіти, який містить
навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін
навчального плану, в тому числі в
системі дистанційного навчання
(мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

+

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри економічної теорії,
статистики та прогнозування Харківського
національного економічного університету
імені Семена Кузнеца, доктор економічних
наук, професор
Член експертної комісії:
голова циклової комісії економічних
дисциплін Гірничо-електромеханічного
коледжу Державного вищого навчального
закладу «Криворізький національний
університет»

+

-
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З експертними висновками ознайомлені:
Т.в.о.Ректора
Національної
академії
статистики, обліку та аудиту, доктор
економічних наук, професор
Директор Коледжу бізнесу та аналітики
Національної академії статистики, обліку та
аудиту, кандидат економічних наук
Голова експертної комісії
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Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації у Коледжі бізнесу
та аналітики Національної академії статистики, облік та аудиту
Підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою
«Бізнес статистика та аналітика» спеціальності 051 Економіка
за денною формою навчання
Вимоги до
значення
показника
(нормативу) за
рівнями вищої
освіти

Найменування показника (нормативу)

Фактичне
значення

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативи
ого

Якісні характеристики підготовки фахівців
Умови забезпечення державної гарантії

+

+

-

100

100

-

100

100

-

100

100

-

90

100

+10,0

50

50

-

90

100

+10,0

50

75

+25,0

якості вищої освіти
Виконання

навчального

показниками:

плану

перелік

за

навчальних

дисциплін, години, форми контролю, %
Підвищення

кваліфікації

викладачів

постійного складу за останні 5 років, %
Чисельність педагогічних працівників, що
обслуговують спеціальність і працюють у
навчальному закладі за основним місцем
роботи, які займаються вдосконаленням
навчально-методичного
науковими

забезпечення,

дослідженнями,

підготовкою

підручників, навчальних посібників,%
Рівень

знань

студентів

із

загальної

підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
Рівень

знань

студентів

з

професійної

підготовки:
-успішно виконані завдання з дисциплін
професійної підготовки, %
- якісно виконані контрольні завдання

Голова експертної комісії

(оцінки «5» і «4»), %
Організація наукової роботи
Наявність у структурі навчального закладу
%
наукових підрозділів

-

-

-

Участь у студентів у науковій роботі

-

+

+

Голова експертної комісії:
Завідувач кафедри економічної теорії,
статистики та прогнозування Харківського
національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, доктор економічних
наук, професор
Член експертної комісії:
голова циклової комісії економічних
дисциплін Гірничо-електромеханічного
коледжу Державного вищого навчального
закладу «Криворізький національний
університет»
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Національної
академії
статистики, обліку та аудиту, доктор
економічних наук, професор
Директор Коледжу бізнесу та аналітики
Національної академії статистики, обліку та
аудиту, кандидат економічних наук
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