
Висновки
експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи 

підготовки молодших спеціалістів
зі спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового

комплексу(208 Агроінженерія) 
у Великоанадольському лісовому коледжі

Експертна комісія, призначена наказом Міністерства освіти і науки України 
від 24.03.2017 р. № 457-А, у складі:

Бойко Анатолій Іванович -  завідувач кафедри надійності техніки
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор 
технічних наук , професор, голова комісії;

Білокузов Олег -  голова циклової комісії транспортних
Вікторович технологій Маріупольського коледжу

Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний 
університет»,

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 09.08.2001р. № 978, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 13.06.2012р. №689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації 
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 
Кабінетів Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 в період з 27 по 29 
березня 2017 року безпосередньо в самому навчальному закладі розглянула подану 
Великоанадольським лісовим коледжем акредитаційну справу і провела експертне 
оцінювання відповідності чинним вимогам освітньої діяльності ВНЗ щодо якості 
підготовки молодших спеціалістів із спеціальності 5.10010203 Експлуатація і 
ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія). За результатами 
проведеної роботи експертна комісія дійшла до таких висновків:
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1. Загальна характеристика коледжу та правові підстави 
для здійснення освітньої діяльності

Великоанадольський лісовий коледж розташований за адресою: 85727, 
вул. Алімова, 5 смт. Графське Волноваського району Донецької області, 
тел./факс/0624442294 E-mail: valkl843@ukr.net.

Великоанадольський лісовий коледж (ВАЛК) в системі вищої освіти України є 
державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, 
підпорядкований Міністерству освіти і наукиУкраїни і включений до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ14215/03-65/120 
від 01.12.2015 р.) та Державного реєстру вищих навчальних закладів
України(довідка від 31.01.2017 р. № 002302).

Підготовка фахівців зі спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт 
обладнання лісового комплексу проводиться згідно ліцензії серії АД № 072528 від 
13 серпня 2012 року (перший рівень акредитації).

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента України з 
питань вищої освіти, постановами КМ України, нормативними документами, 
розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Державного агентства 
лісових ресурсів України та здійснює свою діяльність згідно зі Статутом коледжу 
(затвердженого МОН України 01.12.2005 р. та змінами до Статуту від 16.01.2006 р., 
15.08.2011р.,02.03.2012 р., 20.09.2013 р.).

Великоанадольський лісовий коледж має більш як 174-річну історію і є одним з 
найстаріших учбових закладів України, що готує спеціалістів для агропромислового 
комплексу. Навчальний заклад розпочав свою діяльність у середині XIX століття, 
коли відбулася унікальна подія - створення рукотворного лісу у південних степах 
України. З 1842 по 1866 рр. тут функціонувала школа лісників, заснована 
поручиком корпусу лісничих Віктором Єгоровичем фон Граффом. 
Великоанадольський ліс по праву вважається колискою наукового степового 
лісорозведення.

У 1922 році школу лісників реорганізовано в професійну лісну школу, яка 
проіснувала до 1929 року.

У 1929 році професійну лісну школу перетворено в лісний технікум.
У 2005 році згідно наказу Державного Комітету лісового господарства України 

№ 487 -  К від 11.11.2005 року Великоанадольський лісний технікум було 
реорганізовано в Великоанадольський лісовий коледж.
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За 174 роки своєї діяльності навчальний заклад підготував понад 23 тисячі 
спеціалістів.Територія коледжу становить 7,900га (Державний акт на право 
постійного користування земельною ділянкою від 22.12.2010 р. серія ЯЯ 
№ 061170), де розташовані три навчальні корпуси, виробничо-навчальні майстерні 
загальною навчальною площею 3078,7 м“, дендрарій, навчально-виробниче підсобне 
господарство, гараж, навчальний полігон, навчально-тепличне господарство, 
спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожитки на 170 місць, їдальня на 100 місць, 
студентський центр. Загальна площа всіх будівель коледжу становить 16948,їм-.

Навчальний заклад здійснює освітню діяльність пов’язану з наданням вищої 
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за трьома 
спеціальностями:

5.09010301 Лісове господарство (205 Лісове господарство);
5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 

Агроінженерія);
5.09010303 Зелене будівництво і садово-паркове господарство (206 Садово -  

паркове господарство).
Підготовка здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Крім здобуття фахової освіти студенти денної форми навчання, в залежності від 
спеціальності, здобувають робітничі професії: Лісоруб, Тракторист - машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1») ліцензія 
МОН України АЕ № 270445 від 05.04.2013 року № 927-л.

Відповідно до свідоцтва про атестацію Департаменту освіти і науки Донецької 
обласної державної адміністрації № 008783 коледж має право надавати освітні 
послуги, пов’язані з одержанням повної загальної середньої освіти.

Навчання студентів здійснюється як за державним замовленням так і на 
умовах контракту з юридичними та фізичними особами.

Сукупний ліцензований прийом студентів на денній та заочній формах 
навчання -  240 осіб (120 -  денної форми навчання, 120- заочної форми навчання).

Загальний контингент студентів коледжу на 01.10.2016 року складав 372 
студентів в т.ч. 267 - на денному та 105 на заочному відділеннях, 67 студентів 
денного відділення навчається на контрактній основі, що складає 18,0 % до 
загальної кількості.

Контингент студентів на відділенні «Експлуатація і ремонт обладнання 
лісового комплексу» станом на 01.10.2016р. складає 142 осіб, з них на контрактній 
формі навчаються 50 (35,2%) осіб, на бюджетній -  92 (64,8%) особа.

Навчально-виховний процес здійснюють 31 викладач з них: спеціалісти вищої 
категорії -  12 осіб, що становить 38,7% від загальної кількості, 6 викладачів-
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методистів (19,4%), викладачів І категорії - 12 осіб (38,7%), викладачів II категорії-  
З особи ( 9,7%), спеціалісти - 4 особи (12,9%), які об’єднані у 5 циклових комісій, З 
з яких є випусковими. Усі викладачі коледжу мають відповідну фахову освіту, 
педагогічний, методичний і виробничий досвід.

Виховний процес при підготовці фахівців спеціальності 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу(208 Агроінженерія), 
проводиться згідно з «Концепцією виховної роботи зі студентами у 
Великоанадольському лісовому коледжі», де відображено мету і принципи, 
напрями та форми організації навчально-виховної роботи, виходячи з положень 
Державної національної програми «Освіта (Україна) XXI століття», Національної 
програми «Діти України», Концепції виховання дітей та молоді у національній 
системі освіти. У коледжі розроблений план заходів з виховної роботи, що 
відповідає «Концепції виховної роботи», спрямованій на виховання у студентів 
національної гідності, самосвідомості, поваги до Конституції і державних символів 
України, звичаїв і традицій українського народу, утвердження принципів 
загальнолюдської моралі, професійне виховання тощо.

Навчальний процес у коледжі базується на сучасних інформаційних 
технологіях і спрямований на формування освіченої, гармонійно розвиненої 
особистості, здатної до постійного поповнення знань, підвищення професійної 
майстерності та швидкої адаптації в умовах сьогодення.

Директор Великоанадольського лісового коледжу - Пятигорець Наталія 
Степанівна, 1961 року народження.

У 1992 році закінчила Маріупольський металургійний інститут (серія УВ № 
954060) за спеціальністю «Економіка і організація металургійної промисловості» і 
отримала кваліфікацію інженер-економіст.

Працює в коледжі з 18 листопада 2015 року (наказ Міністерства освіти і науки 
України № 573 -  к від 16.11.2015 р.), викладає економічні дисципліни. Педагогічний 
стаж 24 роки, кваліфікаційна категорія -  «спеціаліст вищої категорії». До цього 
працювала викладачем економіки в Маріупольському електромеханічному 
технікумі (наказ № 47-л від 27.08.2002р.)

Нагороджена Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Донецької 
облдержадміністрації (наказ № 270-к /Тм від 26.09.2016 р.).

Експертною комісією встановлено, що в основу організації освітнього процесу 
покладено Концепцію освітньої діяльності коледжу, в якій визначено основні 
завдання та перспективи розвитку освітнього процесу підготовки молодших 
спеціалістів.
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Висновок:
Проведена експертиза показала, що діяльність навчального закладу 

відзначається стабільністю та стратегічною спрямованістю на підготовку 
висококваліфікованих фахівців спеціальності 5.10010203 Експлуатація і 
ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія). Загальні показники 
діяльності навчального закладу свідчать про спроможність науково- 
педагогічного колективу забезпечувати якісну підготовку фахівців денної та 
заочної форм навчання.

Надана інформація Великоанадольського лісового коледжу щодо 
засновницьких документів, загальної характеристики навчального закладу та 
спеціальності підготовки, що акредитується, є достовірною.

2. Формування контингенту студентів
Профорієнтаційна робота в коледжі ведеться на плановій основі протягом 

навчального року.
Прийом до навчального закладу здійснювався відповідно до Правил прийому 

до коледжу в 2016 році, затверджених протоколом № 2 педагогічної ради від
17.11.2015 р., сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, програм вступних 
випробувань та нормативних документів:

1. Закон України «Про освіту»;
2. Закон України «Про вищу освіту»;
3. Умови прийому до вищих навчальних закладів України (Наказ 

Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015р.);
4. Положення про приймальну комісію Великоанадольського лісового 

коледжу (розглянуте та затверджене протоколом № 3 педагогічної ради від
2 2 . 0 2 . 2 0 1 6  р . ) ;

5. План прийому в цілому і в тому числі на навчання за рахунок державного 
бюджету в межах ліцензованого обсягу.
В коледжі щорічно розробляються заходи з профорієнтаційної роботи, серед 

яких традиційними стали:
- популяризація навчального закладу та спеціальностей в ЗМІ («Лісовий і 

мисливський журнал», «Наше слово», телеканал «До ТБ» тощо) та в спеціальних 
довідниках для вступу до ВНЗ (видавництво «Торба»);

- агітаційні виступи художньої самодіяльності студентів;
- виготовлення та розповсюдження рекламних матеріалів;
- співпраця з виробничими підприємствами;
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- зустрічі адміністрації, викладачів та студентів коледжу з учнями шкіл з 
метою популяризації навчального закладу;

-веб-сайт коледжу, на якому подається підбір матеріалів, що інформують про 
правила вступу та життя навчального закладу;

- індивідуальна робота студентів старших курсів в період виробничих 
практик зі шкільною та робітничою молоддю тощо.

Щорічно проводяться Дні відкритих дверей. В ці дні для школярів 
організовуються екскурсії в музей коледжу, в навчальні кабінети, лабораторії, 
дендрарій та по території начального закладу.

Заслуговує уваги співпраця з Волноваським районним відділом освіти з 
питань профорієнтаційної роботи із випускниками загальноосвітніх шкіл. Багато 
років коледж тісно співпрацює з обласними управліннями лісового і мисливського 
господарства (Донецьке, Луганське, Запорізьке, Миколаївське, Херсонське), 
лісогосподарськими та іншими підприємствами з питань направлення професійно- 
орієнтованої молоді на навчання.

Вступні екзамени до коледжу проводяться в встановлені терміни за 
програмами базової загальноосвітньої школи.

Вимоги щодо дотримання ліцензійних обсягів при зарахуванні студентів 
виконуються.

На спеціальністьб. 10010203 Експлуатація та ремонт обладнання лісового 
комплексу (208 Агроінженерія) ліцензований обсяг складає ЗО осіб денної форми 
навчання, ЗО осіб заочної форми навчання.

У 2016 році до коледжу зараховано 121 студент, з них 91 на денну форму 
навчання. Кількість студентів, зарахованих за держзамовленням, складає 102 особи, 
в тому числі 80 студентів на денне і 22 на заочне відділення.

За рахунок юридичних і фізичних осіб зараховано 19 студентів, з них 11- на 
денну форму навчання і 8 -  на заочну.

Конкурс абітурієнтів на денну форму навчання по коледжу складає 1,4 особи 
на місця державного навчання, на спеціальність 5.10010203 Експлуатація і ремонт 
обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія)- 1,7 особи.

В 2016 році на спеціальність 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання 
лісового комплексу (208 Агроінженерія) на денну та заочну форми навчання 
зараховано 50 осіб, із них 32 особи -  державне замовлення.

План прийому за держзамовленням коледж виконав на 100%.
З метою збереження контингенту студентів проводяться наступні заходи:

- знайомство абітурієнтів з освітньо-кваліфікаційними характеристиками і 
сферою діяльності фахівців;

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор 4 ^  А.І. Бойко
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- надання допомоги студентам через організацію додаткових занять та 
консультацій;

- при читальній залі та навчальних кабінетах створені фонди конспектів 
лекцій з окремих складних розділів дисциплін;

- після занять працює лабораторія ЕОМ для поглиблення та закріплення 
знань з комп’ютерної техніки, використання ресурсів мережі Інтернет; виконання 
практичних, лабораторних, курсових робіт;

- питання адаптації студентів до навчання в коледжі щорічно 
розглядаються на засіданнях адміністративної, педагогічної рад та на семінарах 
психолого-педагогічної майстерності педагогічних працівників;

підтримання постійного зв'язку з батьками студентів.
Усі ці заходи допомагають збереженню контингенту студентів коледжу.
Показники формування контингенту студентів зі спеціальності 5.10010203 

Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія) 
наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 

5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
(208 Агроінженерія)

№
Роки

Показник
з/п 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

1
Ліцензований обсяг підготовки (очна 
форма)

ЗО ЗО ЗО зо

Прийнято на навчання, всього (осіб) 
•денна форма 18 12 16 25
в т.ч. за держзамовленням 7 10 16 15

2 •заочна форма 16 10 27 25
в т.ч. за держзамовленням 7 10 16 17
• таких, якіпройшли довгострокову - - - -
підготовку і профорієнтацію
Подано заяв на однемісце за формами 
навчання 18 2520 14

3 •денна
•інші форминавчання (вказати, за якою 
формою) заочна

18 12 16 20

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національн.авд-університету біоресурсів і
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Конкурс абітурієнтів на місця

4 державного 
•очна форма

2,9 1,4 1,1 1,7

•інші форми навчання (заочна) 2,6 1,2 1,0 1,2

Висновок:
Формування контингенту студентів відбувається за рахунок проведення 

системної профорієнтаційної роботи серед випускників 9-х, 11-х класів ЗОШ 
Донецької, Запорізької областей.

Форми і методи профорієнтаційної роботи у  навчальному закладі 
сприяють формуванню контингенту студентів. Враховуючи тенденцію щодо 
збільшення кількості випускників ЗОШ, незважаючи на розбіжності між 
ліцензованим обсягом та фактичним набором студентів, експертна комісія 
вважає за доцільне залишити ліцензований обсяг за спеціальністю, що 
акредитується, в розмірі ЗО осіб денної форми навчання та ЗО осіб заочної форм 
навчання.

3. Зміст підготовки фахівців
Експертна комісія проаналізувала зміст підготовки молодшого спеціаліста у 

Великоанадольському лісовому коледжі із спеціальністю 5.10010203 Експлуатація і 
ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія) встановила, що 
підготовка сучасних фахівців здійснюється на підставі освітньо-професійної програми 
(ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), засобів діагностики якості 
вищої освіти (ЗД), навчальних планів, навчально-методичного комплексу 
спеціальності (НМКС) та навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД), 
затверджених у встановленому порядку.

Встановлено забезпеченість освітньо-кваліфікаційною характеристикою та 
освітньо-професійною програмою, варіативними частинами ОКХ та ОПП за 
спеціальністю 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексу(208 Агроінженерія), що розроблені робочою групою фахової комісії на 
підставі компонент Еалузевих стандартів вищої освіти України й затверджених 
директором Великоанадольського лісового коледжу.

Аналіз змісту ОКХ та ОПП молодшого спеціаліста свідчить, що вони 
відповідають вимогам державних стандартів та враховують потреби ринку праці 
регіону й України.

Комісія перевірила забезпеченість навчальними планами підготовки фахівців 
за спеціальністю 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу.

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів
природокористування України, доктор технічних наук, професор А.І. Бойко
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Навчальні плани розроблено з урахуванням вимог освітньо-професійної програми та 
організації навчально-виховного процесу.

Зміст навчального плану відповідає діючим вимогам до переліку дисциплін 
певних циклів, їх структури, відведених навчальних годин.

Експертною комісією проаналізовано виконання навчального плану 
підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.10010203 Експлуатація і 
ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія) за такими ознаками: 
співвідношення дисциплін різних циклів та їх перелік, обсяг годин аудиторної та 
самостійної підготовки, кількість курсових проектів та робіт, тривалість практики, 
форм підсумкового контролю знань. Комісією перевірено наявність графіків 
навчального процесу, семестрову та поточну навчальну документацію, розклади 
занять, відомості щодо результатів захисту курсових робіт та проектів, екзаменів і 
заліків

Висновок:
Експерти відзначають, що навчальний процес підготовки молодших 

спеціалістів за спеціальністю 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання 
лісового комплексу (208 Агроінженерія) організовано відповідно до чинних 
Галузевих стандартів вищої освіти України і вилюг, документацію 
затверджено в установленому порядку, навчальний та робочий плани 
відповідають освітньо-професійній програмі і освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці та їх варіативним частинам.

Відповідність змісту підготовки фахівців особливостям професійної 
діяльності та вимогам і потребам ринку праці забезпечується структурою 
навчального плану, складом навчальних дисциплін і обсягом часу на їх вивчення, 
змістом та спрямованістю лекційних, лабораторних, практичних та 
семінарських занять, самостійної роботи, всіх видів практик. Зміст підготовки 
фахівців за вказаною спеціальністю відповідає вимогам Міністерства освіти і 
науки України і може забезпечити конкурентоспроможність випускників 
коледжу на ринку праці.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
освітнього процесу

Навчально-виховний процес у Великоанадольському лісовому коледжі 
базується на законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Галузевих 
стандартах вищої освіти, інших актах законодавства України з питань вищої освіти, 
та спрямований на реалізацію змісту освіти відповідно до освітньо-кваліфікаційного

с

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор...  А.І. Бойко
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рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.10010203 Експлуатація і ремонт 
обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія), а також отримання студентами 
повної загальної середньої освіти.

Навчальний процес підготовки молодших спеціалістів галузі знань 
1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва зі спеціальності 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія)
здійснюється за Еалузевим стандартом вищої освіти України (наказ МОН України 
від 29.07.2014 р. №884).

З урахуванням вимог регіональних і галузевих потреб до підготовки фахівців 
навчальним закладом розроблено і затверджено в установленому порядку 
варіативні частини ОПП і ОКХ молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія)
(протокол засідання педагогічної ради від 30.08.2014 р. № 1) та Засоби діагностики 
якості вищої освіти (протокол засідання педагогічної ради від 30.08.2014 р. № 1).

Організація навчального процесу забезпечується відповідними навчальними 
підрозділами, відділеннями та цикловими комісіями (наказ про створення від 
31.08.2016 р. №97).

Процес підготовки фахівців у коледжі забезпечений необхідною нормативною 
документацією.

Навчальні та робочі навчальні плани розроблені у коледжі на основі ОПП, 
Положення про організацію освітнього процесу у Великоанадольському лісовому 
коледжі (наказ ВАЛК від 31.08.2016 р. № 97 р., розробленого відповідно до листа 
МОН України від 20.01.2015 р. №1/9-19), погоджені і затверджені в установленому 
порядку.

У навчальному плані виконано вимоги наказів МОН України «Про 
затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а., які 
здійснюють підготовку кадрів на основі базової середньої освіти» від 17.06.2010р. 
№ 587, «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію 
студентів з предметів загальноосвітньої підготовки у ВНЗ І-ІІ р.а., які здійснюють 
підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти» від 07.07.2010 р. 
№ 675 та «Про внесення змін до Положення про ДПА студентів з предметів 
загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, 
які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти» від 
02.08.2013 р. № 1064 та листа МОН України від 12.10.2015р. № 1/9-486. За 
структурою навчальні плани відповідають встановленим вимогам.

На першому та частково на другому курсах вивчаються загальноосвітні 
дисципліни відповідно до навчального плану повної загальної середньої освіти.
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На другому курсі передбачено вивчення природничо-наукових, професійно- 
орієнтованих дисциплін та здійснюється навчальні практики зі спеціальності 
(слюсарна, верстатна, ковальсько - зварювальна) .

На третьому курсі здійснюється спеціальна підготовка фахівців та навчальна 
практика з оволодіння виробничою професією.

Навчальний план спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт 
обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія) визначає перелік та обсяг 
навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення занять, обсяг 
аудиторної та самостійної роботи студентів, обсяг практичної підготовки, форми 
підсумкового контролю.

Навчальним планом спеціальності передбачено виконання курсових проектів 
із дисциплін «Технічна механіка»,«Експлуатація машин і механізмів» та курсової 
роботи з дисципліни «Економіки виробництва».

Тематика курсової роботи та проектів відповідає завданню навчальних 
дисциплін і пов’язана з вирішенням конкретних реальних фахових завдань. 
Експертна комісія підтверджує наявність в коледжі методичних рекомендацій для 
написання курсових проектів та курсової роботи для спеціальності, що 
акредитується.

Еіормативною формою державної атестації випускників є Державний 
комплексний екзамен. Державний комплексний екзамен проводиться на основі 
ІТоложення про Державний комплексний екзамен у Великоанадольському лісовому 
коледжі (наказ ВАЛК № 16 -  Вт від 27.01.2017 р.). Експертна комісія підтверджує 
наявність в коледжі методичних рекомендацій та програми для підготовки до 
Державного комплексного екзамену спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт 
обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія).

Навчальний план забезпечує вивчення дисциплін у логічній 
послідовності з дотриманням обсягів і термінів вивчення, зберігаючи дидактичні 
принципи навчання, співвідношення обсягу нормативної і вибіркової частин 
навчального плану між блоками гуманітарної та соціально-економічної, 
математичної та природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Аналізуючи робочі навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальності
5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 
Агроінженерія), експертна комісія відзначає, що за структурою, змістом, 
структурно-логічною послідовністю і обсягом годин вони повністю відповідають 
вимогам освітньо-професійної програми підготовки фахівців 2014 року.

Еіа основі навчального плану та ОПП спеціальності 5.10010203 Експлуатація і 
ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія) викладачами
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розроблені навчальні програми з дисциплін. Для загальноосвітніх дисциплін 
використовуються навчальні програми, рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України. Всі навчальні програми базуються на вимогах Галузевого стандарту вищої 
освіти спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексу (208 Агроінженерія). Відповідно до навчальних програм складені робочі 
навчальні програми, зміст і обсяг яких розглядається на засіданнях циклової комісії 
і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

Викладачами коледжу розроблені комплекси навчально-методичного 
забезпечення дисциплін для всіх форм організації навчання. Навчальні програми, 
комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін постійно поновлюються 
з урахуванням змін науково-технічного прогресу, запроваджень в роботі 
підприємств сучасних технологій, прийняття нових законів та нормативно-правових 
актів.

Забезпечення навчально-методичними комплексами дисциплін складає 100%. 
До складу НМК дисциплін входять:

навчальна програма дисципліни; 
робоча навчальна програма дисципліни; 
конспекти лекцій;

- методичне забезпечення практичних, лабораторних і семінарських занять, 
самостійної роботи студентів, курсового проектування, розрахункових робіт, 
матеріали для контролю знань, умінь та навичок студентів; 

програми практик;
перелік питань до екзамену та заліку;
критерії оцінювання знань;
перелік основної та додаткової літератури.

Навчальним планом передбачена самостійна робота, що забезпечена 
методичними вказівками і завданнями, конспектами лекцій в друкованому і 
електронному варіантах. Організація самостійної роботи студентів відповідає 
діючим нормативним вимогам. Вся службова, навчальна документація та 
викладання в коледжі ведеться державною мовою.

Фахові дисципліни спеціальності забезпечено підручниками, навчальними 
посібниками та методичними розробками.

Всі дисципліни навчального плану забезпечено методичними рекомендаціями 
для виконання лабораторних робіт, практичних занять, самостійної роботи 
студентів. Методичні розробки, якими користуються студенти під час вивчення 
дисциплін, оформлено відповідно до встановлених вимог, містять перелік базової та
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допоміжної рекомендованої літератури, контрольні питання для самоперевірки, 
тести вхідного, поточного і вихідного контролю знань тощо.

Навчально-методичні розробки містять новітні форми та методи навчання і 
діагностики знань, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, 
відтворенню реальних професійних ситуацій, відпрацюванню навичок творчого 
аналізу фактичного матеріалу, вихованню системного мислення, навичок 
самостійної роботи та прийняття рішень.

Останнім часом в коледжі активно здійснюється робота з розробки 
електронних підручників та електронних курсів дисциплін, за допомогою яких 
здійснюється дистанційне навчання та контроль за процесом засвоєння матеріалу.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліків та екзаменів.
Аналіз навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціальності 

показав їх повноту, змістовність і достатній науково-теоретичний та професійний 
рівень.

Обов’язковим компонентом для здобуття кваліфікаційного рівня є практична 
підготовка студентів.

Практика студентів проводиться відповідно до «Положення про проведення 
практики студентів у вищих навчальних закладах України», затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. № 93 із змінами та 
доповненнями, внесеними згідно з наказом МОН України від 20.12.1994 р. № 351, 
«Положення про проходження практики студентами Великоанадольського лісового 
коледжу», затвердженого наказом від 10.09.2012 р. № 97, навчальних програм і 
графіку навчального процесу.

Зміст і послідовність кожної практики визначається наскрізною програмою 
практики і навчальним планом.

Навчальним планом спеціальності передбачені такі види практик:
- слюсарна(ІУ семестр); ковальсько-зварювальна(ІУсеместр); верстатна 

(ІУсеместр);по оволодінню виробничою професією (VI семестр);
- виробнича технологічна практика (VII семестр);
- переддипломна практика (VIII семестр) завершує теоретичне навчання і має 

своєю метою узагальнити і закріпити теоретичні знання і практичні навички, які 
отримали студенти в процесі навчання. Навчально-методичне керівництво 
виробничими практиками здійснюється педагогічними працівниками коледжу, а 
організацію робіт і виконання програми практики забезпечує керівник практики від 
підприємства (організації), де проводиться практика. Перед виїздом на виробничу 
практику усі студенти проходять в коледжі інструктаж про порядок проходження 
практики. В період виробничої практики студенти ведуть щоденник, де
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відображається уся виконана робота із зауваженнями і пропозиціями щодо 
покращення роботи. За результатами практики студент оформляє звіт про практику, 
в якому відображає організацію ведення робіт по експлуатації і ремонту обладнання 
на підприємстві, вносить свої пропозиції щодо її удосконалення.

Навчальні практики студентів проводяться на базі коледжу в навчально- 
виробничому господарстві; виробничі технологічна та переддипломна практики -на 
державних підприємствах лісового господарства, комунальних та приватних 
підприємствах Донецької області, з якими укладені відповідні договори.

У 2016 році звіти за результатами проходження переддипломної виробничої 
практики на «відмінно» та «добре» захистили 91,3% студентів.

Проведена перевірка свідчить, що під час підготовки молодшого спеціаліста за 
спеціальністю, що акредитується, в навчально-виховному процесі використовується 
комп’ютерна техніка та інноваційні інформаційні технології, серед яких -.лекції з 
презентаційним супроводженням, лабораторні і практичні заняття з demo-роликами, 
відеофільмами, тестові завдання для контролю знань, електронні підручники, 
прикладні розрахункові програми.

Крім того, в навчальному процесі широко використовуються пакети прикладних 
програм MS Office та спеціалізовані професійні програми, які дозволяють поєднати в 
навчанні нові інформаційні технології та прикладні програмні засоби з метою 
організації системи обробки інформації на підприємствах. Студенти мають вільний 
доступ до інформаційних електронних баз даних бібліотеки коледжу, а також до 
сучасних комп’ютерних програм.

Нормативною формою державної атестації випускників є Державний 
комплексний екзамен.

Висновок:
Експертна комісія констатує, що організаційне та навчально-методичне 

забезпечення навчально-виховного процесу за спеціальністю 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія) у 
Великоанадольському лісовому коледжі відповідає державним вимогам щодо 
надання освітніх послуг за рівнем освіти -  «молодший спеціаліст».

5. Кадрове забезпечення спеціальності 
5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208

Агроінженерія)
Експертна комісія, використовуючи первинні документи відділу кадрів 

коледжу, перевірила достовірність наведеної у матеріалах акредитаційної справи 
інформації про якісний склад педагогічного персоналу коледжу, який забезпечує
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навчальний процес зі спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання 
лісового комплексу(208 Агроінженерія). Станом на день перевірки всі педагогічні 
працівники занесені до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО).

Підготовку фахівців за спеціальністю здійснюють досвідчені викладачі 
коледжу. Усі вони мають вищу освіту, досвід роботи, володіють сучасними 
формами і методами навчально-виховної роботи, постійно підвищують свою 
кваліфікацію. Аналіз якісного складу педагогічного персоналу свідчить, що питома 
вага працівників з фаховою освітою становить 100%. За останній рік до коледжу 
прийшли працювати два молоді викладачі, які мають вищу освіту та досвід роботи 
за спеціальністю 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексу(208 Агроінженерія).

За офіційними обліковими даними (особові справи, накази, трудові книжки) в 
процесі експертизи встановлено, що підготовку фахівців зі спеціальності 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу(208 Агроінженерія) 
здійснюють 14 штатних кваліфікованих педагогічних працівників: 6 викладачів 
мають вищу кваліфікаційну категорію, з них: 2 викладачі мають педагогічне звання 
«викладач-методист», а також 5 викладачів- спеціалісти першої категорії, 3- 
категорію спеціаліст. Середній вік викладачів -  42 роки.

Базова освіта усіх викладачів відповідає профілю дисциплін, що ними 
викладаються. Штатна чисельність педагогічних кадрів випускової комісії зі 
спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу 
(208 Агроінженерія) 5 чоловік, які працюють на постійній основі. Голова 
випускової циклової комісії Дерев’янко Олександр Сергійович -  спеціаліст вищої 
категорії, який закінчив у 2008 р. Луганський національний аграрний університет, 
спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація інженер-механік, 
у 2010 р. спеціальність «Механізація сільського господарства», кваліфікація магістр 
з механізації сільського господарства.

У коледжі працює з 2007 року.
За показниками кадрового забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю

5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 
Агроінженерія) вимоги щодо акредитації коледжу витримано: частка педагогічних 
працівників вищої категорії, які викладають лекційні години дисциплін навчального 
плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем 
роботи і складає:

-з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  50,0%;
-з циклу математичної та природничо-наукової підготовки -  33,3%;
-з циклу професійної та практичної підготовки -  50,0%;

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор УС1 о
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- з вибіркових навчальних дисциплін -  66,7 %.
Викладачі коледжу постійно працюють над підвищенням професійного рівня 

та беруть участь у роботі методичних об’єднань викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації Донецької області, семінарах, науково-практичних та науково- 
методичних конференціях.

У коледжі центром організації педагогічної діяльності викладачів є методична 
рада. Планування роботи коледжу здійснює методист, який складає Єдиний 
комплексний план роботи коледжу, що містить плани роботи педагогічної ради, 
методичної ради, семінари з підвищення методичної та психолого-педагогічної 
майстерності викладачів, школи підвищення педагогічної майстерності викладачів- 
початківців. Методичні розробки викладачів розглядаються на засіданнях циклових 
комісій, кращі з них знаходяться у методичному кабінеті.

Відповідно до укладених договорів викладачі проходять підвищення 
кваліфікації на базі Донецького національного університету м. Вінниця, 
Полтавському університеті економіки і торгівлі та інших ВНЗ IV рівня акредитації 
міст Києва та Маріуполя. У 2016-2017рр. підвищили кваліфікацію 12 викладачів 
коледжу, що беруть участь у підготовці фахівців за спеціальністю 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія).

Всі педагогічні працівники проходять атестацію відповідно до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників.

Висновок:
Експертна комісія відзначає відповідність кадрового забезпечення 

підготовки фахівців освітнього рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності
5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 
Агроінженерія) акредитаційним вимогам. Підбір та використання науково- 
педагогічних кадрів Великоанадольського лісового коледжу сприяє реалізації 
потенційних можливостей педагогічного колективу, підвищенню
ефективності навчально-виховної роботи, здійсненню освітньої діяльності та 
забезпечує якісну підготовку молодших спеціалістів.

5. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Для проведення навчально-виховного процесу коледж має три навчальні 
корпуси з навчальними кабінетами та лабораторіями, дендрарій, навчально- 
виробниче підсобне господарство, навчально-виробничі майстерні, гараж, 
навчальний полігон, спортивно-оздоровчий комплекс. Всього відповідно до

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор "Ґ'/'/З  ̂ А.І. Бойко
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навчальних планів обладнано 25 кабінети, 4 лабораторії та 4 навчально-виробничих 
об’єктів. Загальна площа діючих споруд становить 16948,1 квадратних метрів, в 
тому числі, площа навчально-лабораторних приміщень становить 3078,7 квадратних 
метрів. Всі приміщення відповідають вимогам санітарних і будівельних норм, а 
також нормативним актам з охорони праці та пожежної безпеки. Інформація щодо 
відповідності вимогам правил пожежної безпеки та санітарної служби приміщень 
коледжу знаходиться в ЄДЕБО.

Спеціальність 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексу(208 Агроінженерія) забезпечена 13 кабінетами, 2 лабораторіями. В 
кабінетах та лабораторіях знаходяться необхідні наочні посібники, методичні 
комплекти, технічні засоби навчання, що дають змогу проводити теоретичні заняття 
та лабораторно-практичні роботи з усіх дисциплін спеціальності відповідно до 
вимог навчального плану та програм.

У коледжі функціонують 2 комп’ютерні класи, що підключені до мережі 
Інтернет.

Проведена перевірка свідчить, що коледж має в достатній кількості добре 
обладнані аудиторії, лабораторії, спеціалізовані лабораторії з ПК, читальну залу та 
бібліотечний фонд, які забезпечують умови якісного навчання.

В комп’ютерних класах встановлені принтери, сканери та інше необхідне для 
навчального процесу приладдя. Постійно оновлюється комп’ютерна техніка і 
програмне забезпечення, так в березні коледж поповнив комп’ютерну базу трьома 
новими сучасними комп’ютерами моделі AMD Sempron LE-1100.

Переважна більшість навчальних занять проводиться із використанням 
сучасних технічних засобів, таких як мультимедійні системи відображення 
(проектори), що сприяє ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

Комісія підтверджує, що наявність аудиторного фонду є достатньою для 
підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.10010203 Експлуатація і 
ремонт обладнання лісового комплексу(208 Агроінженерія).

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів і наявного в них 
обладнання наведені в таблиці 6.3 самоаналізута перевірені комісією під час роботи.

Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчально-виховного 
процесу підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними 
виданнями. Результати перевірки показали, що бібліотека коледжу укомплектована 
достатньою для контингенту студентів спеціальності, що акредитується, кількістю 
підручників з фахових та фундаментальних дисциплін. Кількісна забезпеченість з 
усіх дисциплін навчального плану становить 100%.

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного.університету біоресурсів і
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З метою організації обміну досвідом, активізації роботи завідуючих 
кабінетами і лабораторіями зі збереження і розвитку навчальної матеріально- 
технічної бази, коледж традиційно проводить огляди-конкурси кабінетів і 
лабораторій. За підсумками огляду-конкурсу видається наказ по навчальному 
закладу з конкретними пропозиціями, заходами щодо розвитку та удосконалення 
матеріально-технічної бази.

Поновлення матеріально-технічної бази в коледжі проводиться, переважно, 
за рахунок позабюджетних коштів.

Комісією перевірено забезпеченість студентів гуртожитком, наявність пунктів 
харчування, спортивної зали, стадіону і спортивних майданчиків та медичного 
пункту, які повністю забезпечують потреби студентів.

Висновок:
Експертна комісія констатує, що у Великоанадольському лісовому коледжі 

створена необхідна матеріально-технічна та інформаційна база для 
ефективного здійснення навчально-виховного процесу спеціальності 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу ( 208 Агроінженерія), що 
відповідає акредитаційним вимогам МОН України та дозволяє в необхідному 
обсязі забезпечувати якісну підготовку фахівців.

7. Якість підготовки і використання випускників 
Якість виконання комплексних контрольних робіт

Під час експертизи комісія перевірила рівень підготовки молодших 
спеціалістів зі спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексуз циклів дисциплін:

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки: «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)»;

- математичної та природничо-наукової підготовки: «Фізика»;
професійної та практичної підготовки: «Автомобілі і трактори», «Ремонт 

машин», «Машини і механізми», «Економіка виробництва».
Результати перевірки виконання контрольних робіт характеризують такі дані:
1) з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: абсолютна

успішність -  100%, якість навчання -  50,0%; середній бал -  3,7; відхилення від 
оцінок самоаналізу -0,0;

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
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2) з циклу дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки: 
абсолютна успішність -  100%; якість навчання -  50,0%; середній бал -  3,6; 
відхилення від оцінок самоаналізу -  -0,1;

3) з циклу професійної та практичної підготовки: абсолютна успішність -  100% 
; якість навчання -55,6%; середній бал -  3,6; відхилення від оцінок самоаналізу -

-ОД.
Результати зрізу знань наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Порівняльна таблиця експертизи ККР

Дисципліни
Результати самоаналізу Результати експертизи Відхилення 

В І Д  оцінок 
самоаналізу

абсолютна
успішність

якісна
успішність

середній
бал

абсолютна
успішність

якісна
успішність

середній
бал

1. Гуманітарної 
та соціально- 
економічної 
підготовки

94,5 50,0 3,7 100 50,0 3,7 0,0

2. Математичної 
та природничо- 
наукової 
підготовки

100 50,0 3,7 100 50,0 3,6 -0,1

3. Професійної та
практичної
підготовки

100 57,4 3,7 100 55,6 3,6 -0,1

Якість виконання курсових робіт та проекту
Навчальним планом спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт 

обладнання лісового комплексу передбачено виконання курсової роботи з 
дисципліни «Економіка підприємства» і курсових проектів з дисциплін «Технічна 
механіка», «Експлуатація машин і механізмів».

Перевірка експертною комісією якості виконання курсової роботи та проектів 
(52% від загальної кількості виконаних за останні 2 роки) підтвердили їх 
відповідність навчальнім дисциплінам, з якої вони виконувалися, актуальність, 
відповідність сучасному розвитку галузі, практичну значимість, достатній рівень 
рецензування та об'єктивність оцінок.

Аналіз курсових робіт та проекту свідчить, що рівень якості їх виконання, 
знаходяться у межах встановлених вимог стосовно абсолютної та якісної 
успішності. За результатами роботи комісії розбіжність експертних оцінок з 
оцінками коледжу не встановлено. Якість виконання курсових проектів відповідає 
встановленим вимогам стосовно змісту та рівню підготовки.

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного,університету біоресурсів і
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(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі

Якість звітів про різні види практики молодшого спеціаліста

У процесі експертизи перевірено щоденники і звіти з виробничих 
технологічної та переддипломної практик. Аналіз звітної документації студентів 
показав, що в більшості щоденників у повному обсязі відображені результати 
набутих практичних умінь та навичок. Щоденники оформлені згідно з вимогами, 
які розроблені у коледжі. Відхилення в оцінюванні звітів за результатами 
експертизи не встановлено.

Комісія перевірила і підтверджує достатню якість звітів про навчальні, 
технологічну та переддипломну види практик у розрізі повноти відображення в них 
аналізу всіх сторін навчальної та виробничої діяльності з обраної спеціальності, 
основних положень програм практики, насиченості звітів ілюстративними 
матеріалами, висновками та пропозиціями студентів.

Аналіз перевірених експертами даних звітів дозволяє зробити висновок 
щодо об'єктивності виставлених викладачами оцінок за звіти, а також відповідність 
звітів програмам практики. Одночасно комісія відзначила окремі недоліки в 
оформленні звітів.

Комплексний державний екзамен

Експертна комісія перевірила пакет документів, підготовлений для проведення 
державної атестації -  комплексного державного екзамену.

Для виконання комплексного державного екзамену розроблені програма, 
методичні вказівки, екзаменаційні білети, які розглянуті та схвалені цикловою 
комісією загально-технічних та механічнихдисциплін (протокол №11 від 25.05.2016
р.).

Прийом комплексного державного екзамену за фахом здійснюється 
державною екзаменаційною комісією, яка формується не пізніше, як за місяць до 
початку роботи цієї комісії в кількості чотирьох осіб на чолі з головою -  
висококваліфікованим фахівцем у виробничій сфері. Персональний склад ДЕК 
затверджений директором коледжу(наказ № 62 -  Вт від 23.05.2016 р.).

Ерафік роботи ДЕК затверджується керівником вищого навчального закладу. 
Розклад проведення комплексного державного екзамену затверджується 
заступником директора з навчальної роботи за поданням завідуючого відділенням.

Працевлаштування випускників
Комісія провела аналіз інформації щодо працевлаштування випускників 

Великоанадольського лісового коледжу.

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор ... ~ А.І. Бойко
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(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі

Встановлено, що у навчальному закладі діє підрозділ з працевлаштування 
випускників, котрий здійснює роботу за трьома напрямкамшза укладеними 
договорами, за індивідуальними запитами та листами, а також за рахунок вільного 
працевлаштування (на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від22.08.1996 
р. № 992).

У червні 2017 року буде проведено черговий випуск молодших спеціалістів 
кваліфікації «технік - механік», всі випускники розподілені на майбутнє 
працевлаштування. На початку 2016/2017 навчального року коледжем були укладені 
договори з державними, комунальними та приватними підприємствами про 
проходження студентами-випускниками виробничих практик із подальшим їх 
працевлаштуванням.

Відповідно до договорів:
- 2 фахівця - державне підприємство ДП «Великоанадольське лісове 

господарство»;
- 1 фахівець - державне підприємство ДП «Приазовське лісове господарство»;
- 1 фахівець - державне підприємство ДП «Лиманське лісове господарство»;
- 4 фахівця - приватне акціонерне товариство ПрАТ «Екопрод».

Висновок:
Аналіз результатів комплексних контрольних робіт студентів зі 

спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексу (208 Агроінженерія) освітнього рівня «молодший спеціаліст», 
показує, що студенти мають достатній рівень знань з циклів гуманітарної та 
соціально-економічної, математичної та природничо-наукової підготовки, 
професійної та практичної підготовки, що відповідає державним вимогам.

На підставі аналізу матеріалів працевлаштування випускників комісія 
констатує, що в коледжі проводиться системна робота щодо 
працевлаштування випускииків.

8. Перелік зауважень контролюючих державних органів
та заходи з їх усунення

В період з 11.09.15 по 22.11.2015 року в коледжі проводилась ревізія 
фінансово-господарської діяльності Великоанадольського лісового коледжу 
Контрольно - ревізійним управлінням у Донецькій області. В ході ревізії 
порушень у навчальній роботі не встановлено.

Зауваження та результати попередньої експертизи поданих матеріалів 
акредитаційної справи наведені в таблиці 3.

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор _. - f / ’y ;  А.І. Бойко
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ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

(208 Агроінженерія) у Всликоанадольському лісовому коледжі

Таблиця З
Зауваження МОН 

України
Результати перевірки

1. Звернути увагу та 
перевірити відомості 
щодо динаміки змін 
контингенту студентів 
коледжу з ЄДЕБО

Перевірено інформацію щодо динаміки змін контингенту 
студентів, встановлено, що відомості внесені помилково за 
2015-2016 навчальний рік. До таблиці внесено динаміку 
змін контингенту студентів за 2016-2017 н.р., що 
відповідає даним ЄДЕБО.

2. Звернути увагу та 
перевірити відомості про 
гуртожитки.
Забезпечити подання цих 
відомостей до ЄДЕБО.

При перевірці встановлено, що до ЄДЕБО внесені 
відомості про гуртожитки, згідно (Постанови КМУ № 
1187 від 30.12.2015 р.), станом на 27.03.2017 р.

3. Звернути увагу та 
перевірити і додати До 
Порівняльної таблиці 
таблицю дотримання 
Технологічних вимог 
щодо матеріального -  
технічного, навчально -  
методичного та 
інформаційного 
забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої 
освіти

При перевірці встановлено, що в справу до Порівняльної 
таблиці додано таблицю дотримання Технологічних вимог 
щодо матеріального -  технічного, навчально -  
методичного та інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти. Таблиці додаються в 
додатках.

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор -  А.І. Бойко



ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послугу сфері 
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу 

(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі

9. Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки безпосередньо у 
навчальному закладі результатів діяльності Великоанадольського лісового коледжу 
щодо стану матеріально-технічного, кадрового забезпечення навчально-виховного 
процесу підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.10010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу (208 Агроінженерія) 
експертна комісія дійшла наступних висновків:

- освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, 
навчальний план підготовки фахівців та показники, що характеризують 
забезпечення їх виконання -  узгодженість та дотримання співвідношення 
навчального часу між циклами підготовки, відповідність змісту підготовки 
державним вимогам, потребам ринку праці та особистості, вирішення. питання, 
послідовності підготовки, в цілому відповідають акредитаційним вимогам і 
гарантують рівень якості вищої освіти;

- кадрове забезпечення навчально-виховного процесу, зокрема, якісний склад 
педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес за освітнім 
рівнем «молодший спеціаліст», відповідають встановленим вимогам і забезпечують 
державну гарантію якості освіти;

- навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
навчально-виховного процесу в цілому відповідають вимогам до названого рівня 
навчальної підготовки і забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

Спеціальність5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 
комплексу (208 Агроінженерія) може бути акредитована за освітнім рівнем 
«молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом ЗО осіб денної форми навчання, 
ЗО осіб заочної форми навчання.

Експертна комісія вважає за необхідне висловити зауваження, які не входять 
до складу обов’язкових і не впливають на позитивне рішення про акредитацію, але 
сприятимуть поліпшенню якості підготовки фахівців:

- поширювати зв'язки з виробництвом для забезпечення практичної 
підготовки студентів, системного зворотнього зв’язку з випускниками, моніторингу 
потреб ринку праці з метою удосконалення освітніх навчальних програм;

-підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з метою збільшення 
контингенту студентів відповідно до потреб галузі регіону у висококваліфікованих 
кадрах;

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор „__— ’• Л А.І. Бойко- , Yс /



-продовжити впровадження сучасних інформаційних технологій з метою 
вдосконалення навчального процесу з професійно-орієнтованих дисциплін, 
підвищення рівня підготовки фахівців;

- продовжити практику оновлення та поповнення фонду бібліотеки 
навчальними посібниками, літературою професійного спрямування;

- продовжувати роботу над обладнанням кабінетів для проведення занять з 
дисциплін професійного спрямування.

ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕР ТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх нос ім сфері
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового копії к-ксу

(208 Лгроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри надійності техніки 
Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України, доктор технічних наук , 
професор А.І. Бойко

Член експертної комісії:
голова циклової комісії транспортних 

технологій Маріупольського коледжу 
Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний 
університет» О.В. Білокузов

29 березня 2017 р.

З експертними висновками ознайомлений

ДиректорВеликоанадольського
лісовогоколеджу Н.С. Пятигорець

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університоту біоресурсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, п р о ф е с о р ^ -^ ^ ^ |^ ^  А.І. Бойко
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Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт 
студентами ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового 

комплексу(208 Агроінженерія) при самоаналізі та під час роботи експертної комісії
у Великоанадольському лісовому коледжі
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Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1
Іноземна мова 

(за професійним 
спрямуванням)

5.10010203 Експлуаі 
ація і ремонт 
обладнання 

лісового комплексу 
(208Агроінженерія)

-) -> 23 20 86,9 о 15 7 35 10 50 - - 100 50 3,7 94,5 50 3,7 +5,5 0 0

Разом по циклу 23 20 86,9 3 15 7 35 10 50 - - 100 50 3,7 94,5 50 3,7 +5,5 0 0

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки

2 Фізика

5.10010203 Експлуат 
ація і ремонт 
обладнання 

лісового комплексу 
(208Агроінженерія)

о о 23 20 86,9 2 10 8 40 10 50 - - 100 50 3,6 100 50 3,7 0 0 -0,1

Разом по циклу 23 20 86,9 2 10 8 40 10 50 - - 100 50 3,6 100 50 3,7 0 0 -0,1

Голова експертної комісії, завідувач 
технічних наук, професор

їфедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України, 
А.І. Бойко

доктор
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ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності
5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу ( 208 Агроінженерія) у Всликоаналольському лісовому коледжі

Цикл професійної та практичної підготовки

3 Автомобілі і 
трактори

5.10010203 Експлуат 
ація і ремонт 
обладнання 

лісового комплексу 
(208 Агроінженерія)

43 15 14 93,3 1 7 7 50 6 43 - - 100 57,1 3,6 100 57.0 3,6 0 +0,1 0

4 Ремонт машин

5.10010203 Експлуат 
ація і ремонт 
обладнання 

лісового комплексу 
(208Агроінжеиерія)

43 15 13 86.7 2 15 6 47 5 38 - - 100 61,5 3,8 100 62,0 3,8 0 -0,5 0

5 Машини і 
механізми

5.10010203 Експлуат 
ація і ремонт 
обладнання 

лісового комплексу 
(208Агроінженерія)

43 15 13 86,7 і 8 5 38 7 54 - - 100 42,6 3.5 100 53,8 3,6 0 -7,6 -0.1

6 Економіка
виробництва

5.10010203 Експлуат 
ація і ремонт 
обладнання 

лісового комплексу 
(208Агроінженерія)

43 15 14 93,3 2 14 6 43 6 - 43 - - 100 57,1 3.7 100 57.0 3.8 0 +0,1 -0.1

Разом по циклу 60 54 90,0 6 11 24 44,5 24 44,5 - - 100 55,6 3,6 100 57,4 3,7 0 -1,8 -0,1

Всього зі спеціальності 106 94 88,7 її 12 39 41 44 47 - - 100 53,2 3.6 98.2 54,3 3,7 + 1.8 -М -0,1

■і—■ »« *Т»Голова експертної комісії 
Експерт
Директор коледжу

А.1. Бойко 
О.В. Білокузов 
Н.С. Пятигорець

і олова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України. доктор 
технічних наук, професор . А.І. Бойко
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ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНО! ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послугу сфері
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

відповідності нормативам для підготовки фахівців з вищою освітою освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5Л0010203 
Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу(208 Агроінженерія)

№
з/п

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 

від нормативного
1 2 3 4 5

1. Загальні вимоги
1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 
АРК, обласною, Київською, Севастопольською 
міською державною адміністрацією

+ + відповідає

1.2 Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання) 30/30 30/30

відповідає

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1 Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості 
годин)

- - -

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

- - -

2.2 Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин) (за 
винятком військових навчальних дисциплін)

- - -

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

- - -

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного ;
природокористування України, доктор технічних наук, професор

іверситету біоресурсів і 
-А.І. Бойко
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ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі

1 2 3 4 5

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

- - -

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

- - -

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

- - -

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

- - -

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

25
38

58,8
53,6

+13
+33,8
+28,6

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + відповідає

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного_уціверситету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор / у  v  А.І. Бойко



ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
_____ _________________________(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі______________________________
2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 

підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності:

- - -

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

3. Матеріально-технічна база
3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних програм 
(у % від потреби)

100 100 немає відхилення

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби)

70 100 +30

о оJ.J Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 
студентів (крім спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоровя людини» і 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн»)

6 6 відповідає

і 2 3 4 5

3.4 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів (для спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 
спеціальності "Дизайн")

оJ) - -

3.5 Наявність пунктів харчування + + відповідає

3.6 Наявність спортивного залу + + відповідає

3.7 Наявність стадіону або спортивного майданчику + + відповідає

3.8 Наявність медичного пункту + + відповідає

4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної 
компоненти)

+ + відповідає

4.2 Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної 
компоненти)

+ + відповідає

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ + відповідає

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор .. 'Т ^ у у ^ )  С А.І. Бойко
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ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
_____ _________________________(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі______________________________
4.4

4.4.1

Наявність навчально-методичного забезпечення 
для кожної навчальної дисципліни навчального 
плану (% від потреби):
Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін

100 100 немає відхилення

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт (% від потреби)

100 100 немає відхилення

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів)

100 100 немає відхилення

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

100 100 немає відхилення

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик 
(% від потреби)

100 100 немає відхилення

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання 
дипломних проектів (робіт), державних 
екзаменів

+ + відповідає

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

100 100 немає відхилення

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ + відповідає

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор ' 7 А.І. Бойко



ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності :і надання оснітііі\  послуг сфері
іншої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

(208 Агроінженерія) у Вслнкоанадольському лісовому коледжі

І 2 3 4 '  5

5. Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість студентів підручниками.

навчальними посібниками, що містяться у 
власній бібліотеці (% від потреби)

100 100 немає відхилення

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загального контингенту 
студентів (% від потреби)

*і -»J немає відхилення

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 3 6 + J

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернету як джерела інформації:

- наявність обладнаних лабораторій; + відповідає
- наявність каналів доступу + + відповіла!

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри надійності 
техніки Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор технічних наук , професор USD А.І. Бойко

Член експертної комісії:
голова циклової комісії транспортних 

технологій Маріупольського коледжу 
Державного вищого навчального закладу 
«ГІриазовський державний технічний 
університет» О.В. Білокузов

29 березня 2016р.

З експертними висновками ознайомлений

Директор Великоанадольського 
лісового коледжу J2 Н.С. Пятигорець

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Н ац іон альн ого іверситету бісресу рсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор ^

С



ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕР ТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
дотримання технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально- 

методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти зі спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання

лісового комплексу (208 Агроінженерія)

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення показника 
від нормативного

і 2 3 4
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

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

2,4 8,5 +6,1

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

10 10 відповідає

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає

2) пунктів харчування + + відповідає

3) актового чи концертного залу + + відповідає

4 ) спортивного залу + + відповідає

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає

6) медичного пункту + + відповідає

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності

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

+ + відповідає

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктор технічних наук, професор АХЕойко



ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

_______________________(208 Агроінженерія) у 1
1

.цпикойналоліїсіікг
2

>му пісгизому ІСОЛЄ.Л
3 '

[Ж]__________________
4

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + + відповідає

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + відповідає

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

+ + відповідає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + відповідає

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ + відповідає

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + відповідає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, 
в тому числі в електронному вигляді

не менш як 
два наймену

вання
7 +5

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

- - -

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор /  • ~ А.І. Бойко
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Провадження освітньої діяльності

ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності і надання освітні* ній. іуі . . фені
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5 .10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісовою комплексу
__ _____________________  _____(208 Агроіиженерія) у  Великоанадольському лісовому коледжі

І 2 3 ----------  4 ...........

3. Наявність офіційного веб-сайту 
закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+ + відповідач

і
4. Наявність електронного ресурсу 
закладу освіти, який містить навчально- 
методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому з о ЗО відповідає
числі в системі дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін) І

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри надійності 
техніки Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор технічних наук , професор

Член експертної комісії:
голова циклової комісії транспортних 
технологій Маріупольського коледжу 
Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний 
університет»

А.І. Бойко

О.В. Білокузов

29 березня 2017 р.

З експертними висновками ознайомлений
Директор Великоанадольського 
лісового коледжу < ^ y £ e Q e . е Н.С. Пятигорець

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національно^ у н іверситету біорее. рсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор А.І. Бойко



ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

(208 Агроінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі
П О РІВН ЯЛ ЬН А ТАБЛИЦЯ

дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодш ий спеціаліст» зі 

спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового
комплексу (208 Агроінженерія)

№
з/п Назва показника (нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення показника 
від нормативного

1 2 3 4 5
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 

вищої освіти
1.1 Виконання навчального плану за показниками: 

перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 відповідає

1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, % 100 100 відповідає

1.3 Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 відповідає

2 Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %

2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:

2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10,0

2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5» і «4»), % 50 50,0 0,0

2.2 Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:

2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10,0
2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки

«5» і «4»), % 50 50,0 0,0

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:

2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10,0

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор А.І. Бойко
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ВИСНОВКИ про наслідки проведення АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ щодо діяльності з надання освітніх послуг\ ,фсрі
вищої освіти з підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.10010203 Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу
______________________________(20S Афоінженерія) у Великоанадольському лісовому коледжі _____ __

1 2 3 4 5
2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки

«5» і «4»), % 50 55.6 -5.6

3 Організація наукової роботи
3.1 Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів - - -

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

- - -

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри надійності 
техніки Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України, 
доктор технічних наук , професор А.І. Бойко

Член експертної комісії:
голова циклової комісії транспортних 
технологій Маріупольського коледжу 
Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний 
університет» О.В. Білокузов

29 березня 2017 р.

З експертними висновками ознайомлений

Н.С. Пятигорець

Голова експертної комісії, завідувач кафедри надійності техніки Національного^!іверситету біоресурсів і 
природокористування України, доктор технічних наук, професор .ТС*

А.І. Бойко




