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Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

В И С Н О В К И 

 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 

програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

у Костянтинівському індустріальному технікуму Державного вищого 

навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 

 

м.  Костянтинівка                                                                     27 червня 2018 р. 

 

На підставі Наказу МОН України «Про проведення акредитаційної 

експертизи»№1264-л від 18.06.2018 р. та відповідно до підпункту 20 пункту 

2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах» з метою проведення 

первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Костянтинівському 

індустріальному технікумі Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» експертна комісія у складі: 

голова комісії:  

Попова Надія Василівна -   завідувач кафедри маркетингу та 

торговельного підприємництва 

Харківського торговельно-економічного 

інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету, 

доктор економічних наук, доцент; 

член комісії: 

Яцюк Лариса Олександрівна- голова циклової комісії з підготовки 

фахівців у галузях економіки і торгівлі 

Бердянського економіко-гуманітарного 

коледжу Бердянського державного 

педагогічного університету;  



2 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

розглянула подану акредитаційну справу та провела на місці експертне 

оцінювання відповідності освітньої діяльності Костянтинівського 

індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» державним вимогам щодо 

підготовки молодших спеціалістів з освітньо-професійної програми  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

У період з 25червня по 27 червня  2018 року експертна комісія 

перевірила наявність оригіналів засновницьких документів навчального 

закладу, рівень підготовки студентів, проаналізувала кадрове забезпечення, 

науково-методичну роботу, формування контингенту студентів, матеріально-

технічну базу спеціальності. 

 

У пакеті документів, поданих на розгляд комісії,  в наявності: 

– заява на проведення первинної акредитаційної експертизи; 

– витяг з протоколу засідання Вченої ради ДВНЗ «ДонНТУ»; 

– копії засновницьких та установчих документів навчального закладу; 

– загальна характеристика КІТ ДВНЗ «ДонНТУ»; 

– формування контингенту студентів; 

– зміст підготовки фахівців; 

– навчальні плани; 

– кадрове забезпечення навчального процесу; 

– матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального 

процесу; 

– якість підготовки і працевлаштування випускників; 

– таблиці відповідності щодо акредитації спеціальності. 

Експертиза проведена на підставі вивчення матеріалів самоаналізу 

технікуму, вибіркової перевірки курсових робіт, звітів з практики, аналізу 

комплексних контрольних робіт з дисциплін циклу гуманітарної підготовки, 

природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, професійної та 

практичної підготовки, проведених у присутності експертів, ознайомлення з  

матеріально-технічною базою технікуму, навчальними приміщеннями, 

навчально-методичним забезпеченням, бібліотекою. За результатами 

проведеної роботи встановлено: 
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1 Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності 

 

Повна назва: Костянтинівський індустріальний технікум  

Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет» 

Відомча підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України 

Рівень акредитації: перший 

Поштова адреса: 85104, Донецька область, місто Костянтинівка, 

пр. Ломоносова, будинок № 168 

Телефон: (06272) 2-31-45 

Факс: (06272) 2-31-45 

Електронна пошта:  kitdonntu@ukr.net 

Костянтинівський індустріальний технікум був створений у 1930 році 

як навчальний заклад, що готував спеціалістів для скляної промисловості.  

Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України   

№ 227 від 24.03.2008 року Костянтинівський індустріальний технікум  

увійшов до складу Державного вищого навчального закладу «Донецький 

національний технічний університет» як відокремлений структурний 

підрозділ зі збереженням ліцензованого обсягу державного замовлення на 

підготовку фахівців. 

У теперішній час іменується відокремленим структурним підрозділом: 

Костянтинівський індустріальний технікум Державного вищого навчального 

закладу «Донецький національний технічний університет». 

На цей час освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» з наданням базової вищої освіти з освітньо-

професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» проводить на 

підставі ліцензії МОН України. Згідно з ліцензією обсяг прийому з освітньо-

професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність становить 

30 осіб за денною формою навчання.  

Технікум здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України на 

підставі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет» та інших нормативно-

правових актів. 
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Технікум акредитований за статусом вищого навчального закладу 

освіти І рівня акредитації та здійснює підготовку молодших спеціалістів за 

спеціальностями, які наведені у Таблиці 1. 

Таблиця 1 Перелік спеціальностей Костянтинівського індустріального 

технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

№ 

з/п 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

 

Код и назва спеціальності 

Ліцензовани

й обсяг 

Термін дії 

ліцензії 

денна заоч-

на 

1 2 3 4 5 6 

1. 0305 Економіка і 

підприємництво 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

5.03050401 Економіка 

підприємства 

051 Економіка 

30 30-
до 

заверш

ення 

навчан

ня 

01.07.2028 

2. 07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

30 - 01.07.2018 

3. 0305 Економіка і 

підприємництво 

07 Управління та 

адміністрування 

5.03050801 Фінанси і кредит 

 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

30 15 01.07.2027 

4. 0505Машинобу-

дування та 

матеріалообробка 

 

 

13 Механічна 

інженерія  

5.05050206 

Обслуговування та 

ремонт обладнання 

підприємств будівельних 

матеріалів 

133 Галузеве 

машинобудування 

50 25 01.07.2028 

5. 0507 

Електротехніка та 

електромеханіка 

 

 

14 Електрична 

інженерія 

5.05070104 Монтаж і 

експлуатація 

електроустаткування 

підприємств і цивільних 

споруд 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

50 25 01.07.2028 

6. 0513 Хімічна 

технологія та 

інженерія 

 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

5.05130109 Виготовлення 

тугоплавких неметалевих 

і силікатних матеріалів і 

виробів 

161 Хімічні технології та 

інженерія 

50 30 01.07.2028 
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Технікум спирається на потреби свого регіону у фахівцях за 

вищезазначеними спеціальностями. Ліцензований обсяг прийому дозволяє 

забезпечити потреби підприємств у спеціалістах. У технікумі працює 

підрозділ щодо сприяння працевлаштування випускників, до якого входять 

представники відділів кадрів та провідні фахівці підприємств регіону: ТОВ 

«Гласкомерц», ПАТ «Спецтехскло А», Управління ПФУ в м. Костянтинівці 

та Костянтинівському районі, Фінансове управління Костянтинівської 

райдержадміністріції, представники відділу економіки і торгівлі 

Костянтинівської міської ради, що сприяє 100 % працевлаштуванню 

випускників технікуму. 

 

Експертна комісія відзначає наявність оригіналів усіх 

засновницьких документів, що забезпечують правові основи діяльності 

навчального закладу; усі показники, наведені в акредитаційній справі, 

відповідають дійсності. Матеріали акредитаційного аналізу за переліком, 

обсягом та повнотою відповідають вимогам «Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 

навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978. 

 
 

2 Формування контингенту студентів 

 

Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює 

підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, які здобувають професійні уміння та знання, достатні для 

здійснення виробничих функцій певного рівня фахової діяльності, що 

передбачені для первинних посад у певному виді діяльності. Прийом 

студентів на денне відділення проводиться на основі повної загальної 

середньої освіти. Термін навчання становить 1 рік 10 місяців. 

Прийом студентів здійснюється на основі Закону України «Про 

освіту», Правил прийому до КІТ ДВНЗ «ДонНТУ», розроблених на підставі 

Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст», затверджених відповідними щорічними наказами 

Міністерства освіти і науки України, Правил прийому до КІТ ДВНЗ 

«ДонНТУ», затверджених директором технікуму та погоджених ректором 

Державного вищого навчального закладу «Донецький Національний 
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технічний університет». Підготовка фахівців за обраною спеціальністю 

здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) 

осіб. 

На підставі проведеного аналізу роботи адміністрації технікуму, 

відділень та циклових комісій з організації, планування і формування 

контингенту студентів, виконання умов ліцензування експертна комісія 

відзначає, що в технікумі створена та діє налагоджена система 

профорієнтаційної роботи. Формування контингенту студентів здійснюється 

згідно з планом профорієнтаційних заходів та завдяки цілеспрямованій 

роботі в школах міста та району, постійному контакту із засобами масової 

інформації. Аналіз динаміки формування контингенту за спеціальністю 

наведено в табл. 2. 

Експертна комісія, аналізуючи відомості щодо динаміки змін 

контингенту (табл. 3), звернула увагу на позитивне зростання контингенту  

студентів у технікумі на 2,3% в 2017 р. у порівнянні з 2016 р., на 9,4% у 

порівнянні з 2015 р. 

 

Таблиця 2 – Аналіз динаміки формування контингенту студентів з 

освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

 

№ 
з/п 

Показник 
Роки 

2015 2016 2017 
1 Ліцензований обсяг підготовки:  

 - денна форма, осіб 30 30 30 
2 
 

Прийнято на навчання:  
 - денна форма, осіб - 18 14 

 

Таблиця 3 – Динаміка змін контингенту студентів Костянтинівського 

індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ»  

 

№ 
з/
п 

Назва показника 

Роки  

2015-2016 н. р. 
курси 

2016-2017 н. р. 
курси  

2017-2018 н. р. 
курси  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Всього студентів 

у ВНЗ 01.10.  
117 116 121 90 152 120 113 90 142 148 112 84 

444 475 486 

 

Аналіз заходів щодо профорієнтаційної роботи виявив системність і 

планомірність її проведення протягом навчального року. До основних заходів 



7 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

з цієї роботи відносяться: зустрічі викладачів циклових комісій з учнями 

випускних класів, їх батьками та адміністраціями шкіл, традиційне (в жовтні-

листопаді та квітні-травні) проведення Днів відкритих дверей, організація 

спільних із старшокласниками спортивних змагань, залучення учнів 

випускних класів до участі у фестивалі студентської творчості «Студенти за 

розквіт України», який щорічно проводить технікум, організація екскурсій 

для учнів шкіл у музей скла, музей історії технікуму, систематичні публікації 

в засобах масової інформації, виступи на телебаченні та радіо, трансляції 

відеофільмів, присвячених технікуму. 

У технікумі щороку працюють підготовчі курси, які проводять 

підготовку абітурієнтів до вступу в технікум. 

 

Експертна комісія констатує, що прийом студентів до 

Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 

здійснюється із дотриманням законодавчих актів, нормативних вимог та 

в межах ліцензованих обсягів прийому. Для підвищення 

результативності профорієнтаційної роботи комісія вважає за потрібне 

активізувати співпрацю членів циклової комісії з відділами кадрів 

промислових підприємств регіону, розширити застосування 

інноваційних профорієнтаційних заходів, поширити рекламу 

навчального закладу через мережу Internet. 

 

3 Зміст підготовки фахівців 

 

Зміст підготовки молодших спеціалістів з освітньо-професійної 

програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність в Костянтинівському 

індустріальному технікумі ДВНЗ «ДонНТУ» визначається відповідною 

освітньо-професійною програмою (ОПП) та засобами діагностики якості 

вищої освіти підготовки молодших спеціалістів, затверджених належним 

чином. 

Навчальний план підготовки молодших спеціалістів за змістом і 

структурою цілком відповідають змісту та вимогам освітньо-професійної 

програми та рекомендаціям Міністерства освіти і науки України. Навчальний 

план, який передбачає безперервність гуманітарної, природничо-наукової, 

загальноекономічної, професійної та практичної підготовки студентів, а 

також зміст основних компонентів підготовки спрямовані на забезпечення 

підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з 

освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова 
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діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність та забезпечують формування основних професійних вмінь та 

навичок, сприяють гармонійному розвитку особистості. 

За діючим навчальним планом з освітньо-професійної програми  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність вивчення дисциплін за 

циклами відповідає наступному розподілу навчального часу за циклами: цикл 

загальної підготовки – 50 кредитів ECTS (1500годин); цикл професійної та 

практичної підготовки – 51 кредит ECTS (1530 годин), цикл вибіркових 

дисциплін 10 кредитів ECTS (300 годин), на екзаменаційну сесію виділено 9  

кредитів ECTS (270 годин); загальна кількість - 120 кредитів ECTS –3600 

годин. 

З кожної дисципліни навчального плану підготовки розроблено 

навчально-методичний комплекс (НМК). Основною складовою НМК є 

навчальна та робоча програми, зміст яких повністю відповідає вимогам до 

теоретичної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст». 

Навчальним планом підготовки фахівців передбачено проведення 

наступних видів практик: навчальної комп’ютерної, навчальної зі 

спеціальності, технологічної та виробничої. 

На підставі щорічного графіка навчального процесу, затвердженого 

директором Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», 

на кожний семестр складається розклад занять. Тижневе навантаження 

студентів не перевищує 30 годин на тиждень.  

 

Експертна комісія констатує, що зміст підготовки молодших 

спеціалістів з освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність забезпечений навчальними планами і програмами; 

перелік навчальних дисциплін, кількість навчальних годин, форми 

контролю навчального процесу відповідають нормативам та державним 

вимогам. 

 

4 Організаційне та навчально-методичне забезпечення  

освітнього процесу 

 

Освітній процес у технікумі регламентований нормативними 

документами: Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-
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2020 роки, Положенням про організацію навчального процесу 

Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ», 

Положенням про Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ 

«ДонНТУ», освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальністю 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, навчальними планами, 

програмами навчальних дисциплін. Весь комплекс заходів з організації та 

планування навчально-методичної роботи, забезпечення навчального 

процесу в Костянтинівському індустріальному технікумі ДВНЗ «ДонНТУ» 

здійснюється через циклові комісії, робота яких планується й 

затверджується на початку навчального року. 

Робота циклової комісії економіки, управління та адміністрування 

спрямована на методичне забезпечення освітнього процесу, вдосконалення 

форм і методів навчання студентів та впровадження інноваційних методів 

навчання.  

Організація і проведення освітнього процесу регламентується 

графіком навчального процесу, який складається на основі навчального 

плану та робочих навчальних планів.  

Постійно ведеться робота циклових комісій щодо коригування 

навчальних програм із урахуванням специфіки галузі та сучасних умов 

діяльності підприємств. Певна увага циклових комісій приділяється 

методичному забезпеченню лабораторних, практичних, семінарських занять, 

а також виконанню курсових робіт. Усі дисципліни забезпечені необхідними 

методичними розробками. 

Навчальні програми дисциплін освітньо-професійної програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність розроблені відповідно до 

чинних вимог, розглядаються й затверджуються в установленому в 

Костянтинівському індустріальному технікумі ДВНЗ «ДонНТУ» порядку, що 

дозволяє скоординувати діяльність циклової комісії економіки, управління та 

адміністрування з іншими цикловими комісіями, які забезпечують 

викладання дисциплін за циклами згідно навчального плану. Всі види 

практик – навчальні, технологічна й виробнича, які передбачено 

навчальними планами, забезпечені навчальними та робочими програмами. 

Експертна комісія ознайомилась з навчально-методичними 

комплексами, розробленими з кожної дисципліни навчального плану 

підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст». НМК містять: навчальну й робочу програми; конспект лекцій; 

методичні вказівки до виконання самостійної роботи, інструкційно-
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методичні матеріали до проведення лабораторних, практичних і 

семінарських занять (якщо вони передбачені навчальним планом); методичні 

вказівки до виконання курсових робіт; комплекти контрольних робіт; пакети 

комплексних контрольних робіт (ККР).  

Послідовність різних видів практики визначається навчальним планом 

і графіком навчального процесу. Виробнича та технологічна практики 

проводяться на підприємствах, установах, організаціях різних форм 

власності. На заключному етапі навчання студенти здають комплексний 

кваліфікаційний екзамен.  

Експертна комісія ознайомилась з наявною навчально-методичної 

документацією та встановила, що реальний стан навчально-методичного 

забезпечення відповідає даним, наведеним в акредитаційній справі (табл. 

2.30-2.32).  

Книжковий фонд бібліотеки технікуму, що забезпечує навчальний 

процес, містить 35802 примірники, в тому числі до трьохсот найменувань 

навчальної та довідкової літератури освітньо-професійної програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, що повністю забезпечує 

студентів навчальною літературою з дисциплін навчального плану. 

Бібліотека технікуму повністю забезпечує студентів навчальними 

посібниками, довідковими матеріалами та економічною літературою, 

спеціальними періодичними виданнями. Бібліотечний фонд постійно 

поповнюється навчальною та методичною літературою з навчальних 

дисциплін для покращення умов самостійної роботи студентів. Інформація 

про поповнення бібліотечного фонду та нові видання висвітлюється на 

сторінці бібліотеки сайту технікуму. В технікумі існує сформована 

електронна бібліотека навчальних посібників. Слід зазначити, що недостатня 

кількість навчальної літератури в єдиному бібліотечному фонді технікуму 

певною мірою компенсується створеною електронною бібліотекою, яка 

містить понад 120 підручників та примірників науково-технічної літератури  

освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. У бібліотеці існує доступ до електронного систематизованого 

архіву, який постійно поповнюється періодичними виданнями за фахом: 

журнал «Економіка України», «Кадровик», «Ефективна економіка», 

«Охорона праці», «Науково-виробничий журнал», «Фінанси підприємства». 
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Експертна комісія констатує, що реальний стан навчально-

методичного забезпечення відповідає даним, які наведені в 

акредитаційній справі. Організаційне та навчально-методичне 

забезпечення освітнього процесу в технікумі відповідає державним 

стандартам освіти та потребам ринку праці, що забезпечує якісну 

підготовку молодших спеціалістів освітньо-професійної програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальністю 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

5 Кадрове забезпечення освітнього процесу 

 

Експертна комісія ознайомилась з даними щодо якісного складу 

педагогічних працівників, які здійснюють підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» освітньо-професійної 

програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (табл. 2.10 

акредитаційної справи). На момент перевірки встановлено, що загальна 

чисельність викладачів, які забезпечують навчальний процес освітньо-

професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність становить 

21 штатних кваліфікованих педагогічних працівників: 15 викладачів вищої 

категорії, 5 викладачі першої категорії, 1 викладач другої категорії, 1 

сумісник (табл. 4). Базова освіта викладачів відповідає дисциплінам, що 

викладаються.  

 

Таблиця 4 – Характеристика педагогічного складу, що забезпечує 

навчальний процес з освітньо-професійної програми Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність за спеціальністю 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність 

 

№ 

з/п 
Показник 2017-2018 н.р. 

1 Загальна чисельність викладацького складу, що 

працюють на спеціальності, (осіб) 
21 

з них: викладач вищої категорії 

викладач першої категорії 

викладач другої категорії 

15 

5 

1 
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Продовження таблиці 4 

2 Штатна укомплектованість (усього, %) 100 

з них: викладач вищої категорії 

викладач першої категорії 

викладач другої категорії 

71 

24 

5 

3 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)  

 

- дисципліни рівня гуманітарних знань (160 годин); 60 

- дисципліни рівня фундаментальних знань(392 годин); 80 

- дисципліни рівня фахової підготовки (872 години) 65 

4 Кількість сумісників (усього) 1 

5 Середній вік штатних викладачів 47 

6 Кількість викладачів пенсійного віку 3 

7 
Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає 

дисципліні, що викладається (%) 
0 

8 Середньорічне педагогічне навантаження викладачів 

(години) 
784 

9 Випускаючу циклову комісію очолює фахівець відповідної 

спеціальності, викладач вищої категорії 
+ 

 

Частка штатних педагогічних працівників вищої категорії, які 

викладають лекційні години освітньо-професійної програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність складає: 

– дисципліни рівня гуманітарних знань: загальний обсяг лекційних 

годин 160,96 лекційних годин викладають викладачі вищої категорії, 

становить 60% від загальної кількості; 

– дисципліни рівня фундаментальних знань: загальний обсяг 

лекційних годин 392, 312 годин викладають викладачі вищої категорії, що 

становить 80% ; 

– дисципліни рівня фахової підготовки: викладачі вищої категорії 

забезпечують викладання 564 лекційних годин (загальний обсяг 872 години), 

що складає 65 % , у тому числі частка викладачів, які працюють на постійній 

основі, складає 100 % (табл. 4). 
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Організація освітнього процесу підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста освітньо-професійної програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність здійснюється цикловою 

комісією економіки, управління та адміністрування, яку очолює викладач 

вищої категорії Єськова Анжела Миколаївна, що має кваліфікацію спеціаліст 

з економіки підприємства. Роботу циклової комісії економіки, управління та 

адміністрування забезпечують викладачі з вищою освітою, з яких 5 

викладачів вищої категорії, 4 викладача першої категорії (табл. 2.11 

акредитаційної справи). Штатна укомплектованість випускової циклової 

комісії відповідає ліцензійним умовам у сфері вищої освіти. 

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється відповідно 

затвердженого плану, всі викладачі вчасно підвищують свій кваліфікаційний 

рівень та педагогічну майстерність.  

 

Експертна комісія відзначає, що кваліфікація педагогічних 

працівників технікуму, які забезпечують підготовку студентів освітньо-

професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі 

спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

відповідає ліцензійним вимогам підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

 

6 Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

навчального процесу 

 

Костянтинівський індустріальний технікум ДВНЗ «ДонНТУ» здійснює 

освітній процес в чотирьох навчальних корпусах: у приміщеннях загальною 

площею 7785,0 м2, в тому числі приміщення для занять студентів – 4204 м2, 

спортивна зала – 647м2. У навчальному корпусі розміщені: спортивна зала, 

актова зала, телецентр, музей скла, бібліотека з читальною залою на 50 місць. 

Для організації та проведення навчального процесу спеціалізовані 

кабінети та лабораторії обладнані комп’ютерною технікою у кількості 45 

одиниць, характеристики яких відповідають даним, наведеним в  

акредитаційній справі (табл. 2.17-2.19 акредитаційної справи), проведена 

локальна комп’ютерна мережа з виходом в Інтернет. Технікум має свій сайт 

(kit1.it.ua) та адресу  електронної пошти (kitdonntu@ukr.net) 

До спортивної бази технікуму входять: спортивна зала, зала для занять 

боксом, важкою атлетикою, тренажерна зала, ігрові спортивні майданчики. 

Для харчування студентів працює їдальня на 40 посадкових місць. Для 
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забезпечення належного медичного обслуговування студентів діє медичний 

пункт. Культурно-масові заходи проводяться в актовій залі на 300 місць. 

Технікум має свій гуртожиток. Всі іногородні студенти, які мають бажання 

проживати в гуртожитку, забезпечуються житлом. 

Для проведення занять використовуються 8 лабораторій, 43 навчальні 

кабінети, 3 навчальні майстерні. Стан навчальних кабінетів і лабораторій 

відповідає санітарно-технічним нормам та вимогам охорони праці. Всі 

аудиторії забезпечені технічними засобами навчання, наочним приладдям, 

обчислювальною технікою, навчальними посібниками.  

Відзначено, що зміст п. 2.3.3 акредитаційної справи відповідає 

реальному стану матеріально-технічної бази Костянтинівського 

індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ». 

Експертна комісія ознайомилася з матеріально-технічним 

забезпеченням аудиторій, в яких проводяться заняття з дисциплін 

«Підприємницька діяльність», «Біржова діяльність», «Комерційна 

діяльність» і дійшла висновку, що вони оснащені необхідним обладнанням 

для проведення навчальних занять та практик. 

 

Експертна комісія констатує, що рівень матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення навчального закладу відповідає 

ліцензійним вимогам щодо організації освітнього процесу. Наявні 

навчальні площі та технічні засоби навчання забезпечують проведення 

всіх видів занять за навчальним планом. Експертна комісія рекомендує 

проводити подальшу модернізацію аудиторій та придбання оснащення, 

призначеного для проведення навчальних занять та практик, що 

дозволить покращити професійну та практичну підготовку студентів. 

 

7 Якість підготовки і використання випускників 

 

Експертною комісією проведено аналіз рівня підготовки студентів, які  

навчаються з освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, за результатами самоаналізу та на основі результатів виконання 

студентами комплексних контрольних робіт (ККР) з дисциплін циклів 

навчального плану відповідно до графіку проведення ККР (додаток 1). 

Рівень знань за абсолютним показником з дисциплін гуманітарної 

підготовки під час самоаналізу склав 100%, під час експертної оцінки 100%, 

якісний показник під час самоаналізу склав 57,1%, під час експертної оцінки 

50% (розбіжність 7,1%). З дисциплін фундаментальної підготовки під час 

самоаналізу абсолютний показник склав 100%, під час експертної оцінки 
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100%. Якісний показник під час самоаналізу склав 60%, під час експертної 

оцінки – 53,33% (розбіжність 6,67). Рівень знань з дисциплін фахової 

підготовки за абсолютним показником під час самоаналізу склав 100%, під 

час експертної оцінки – 100%. Якісний показник під час самоаналізу склав 

53,33%, під час експертної оцінки – 53,33% (розбіжність складає - 0). 

В цілому за результатами проведення ККР середні показники становлять: 

успішність під час самоаналізу – 100%, під час експертної оцінки – 100%, 

розбіжність – 0; якість навчання під час самоаналізу – 56,82%, під час 

експертної оцінки – 52,27%, розбіжність – 4,55 (додатки 2, 3). 

Результати виконання контрольних робіт свідчать про те, що студенти 

добре засвоїли матеріал навчальних дисциплін, мають ґрунтовний рівень 

знань і практичних вмінь та навичок з навчальних дисциплін, що вивчались. 

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності виконують дві 

курсові роботи з дисциплін: «Економіка підприємства» у 1-му семестрі на 

першому курсі навчання, «Підприємницька діяльність» у 3-му семестрі на 

другому курсі навчання. Якість виконання курсової роботи з дисципліни 

«Економіка підприємства» складає 81% (2016-2017 н.р.); з дисципліни 

«Підприємницька діяльність» - 84% (2017-2018 н.р.), що свідчить про 

достатній рівень засвоєння матеріалу й певні навички самостійної роботи. 

Тематика курсових робіт затверджена в установленому порядку та 

оновлюється щорічно, що підтверджується вибірковою перевіркою курсових 

робіт. Вибіркова перевірка захищених курсових робіт показала, що вони 

відповідають завданню, виконані в повному обсязі, згідно встановлених 

вимог. Оцінювання курсових робіт проведено якісно та об’єктивно.  

Навчальним планом передбачено проведення навчальної комп’ютерної 

практики, практики зі спеціальності, технологічної та виробничої практик. 

Програми практик розроблені на підставі типової програми та відповідають 

вимогам освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність. Вибіркова перевірка звітів з проходження навчальних, 

технологічної та виробничої практик студентів зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність встановила, що звіти 

підготовлено якісно, містять необхідні дані та результати виконання 

індивідуальних завдань; звіти засвідчені керівниками практики від 

підприємства й технікуму. Недоліків не виявлено.  

Державна атестація випускників освітньо-професійної програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність здійснюється у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену. Комплексний кваліфікаційний  

екзамен є засобом об’єктивного контролю якості вищої освіти фахової 
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підготовки студентів. Рівень фахової підготовки встановлюється 

опосередковано за допомогою різних за формою завдань і складається з 

теоретичної та практичної частини. Теоретична частина передбачає 

виконання тестів та відповідь на питання з навчальних дисциплін: 

«Підприємницька діяльність», «Фінансовий облік», «Біржова діяльність», 

«Ринкові дослідження», «Ціноутворення», «Основи охорони праці». 

Практична частина передбачає виконання комплексної ситуаційної задачі з 

однієї дисципліни з наступного переліку: «Підприємницька діяльність», 

«Біржова діяльність». Результати державної атестації свідчать про достатньо 

високий фаховий рівень випускників освітньо-професійної програми 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

Після ознайомлення з курсовими роботами, звітами з практик та 

пакетом документації до комплексного кваліфікаційного екзамену експертна 

комісія зазначила, що результати оцінювання відповідають критеріям 

оцінювання якості підготовки студентів. 

З метою сприяння реалізації права студентів і випускників на працю та 

забезпечення випускників першим робочим місцем у технікумі створено 

підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. 

На базі сформованого пакету перспективних договорів на підготовку 

молодших спеціалістів за відповідною спеціальністю співпраця ведеться з 

підприємствами різних форм власності, різної направленості. Позитивні 

результати є від співробітництва з такими підприємствами, як: ТОВ 

«Гласкомерц», ТОВ «Спецтехскло А», АПК «Інвест». Випускова циклова 

комісія продовжує роботу щодо поширення бази працевлаштування 

майбутніх випускників. 

Більшість випускників технікуму за освітньо-професійною програмою 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність мають намір 

продовжувати навчання з метою одержання повної вищої освіти в 

навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації. 

 

Експертна комісія констатує, що рівень підготовки молодших 

спеціалістів освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність у Костянтинівському індустріальному технікумі 

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний 

технічний університет» відповідає акредитаційним вимогам підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 
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8 Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 

та заходи з їх усунення 
 

Експертна комісія відзначає, що зауваження та пропозиції, висловлені 

попередньою акредитаційною комісією у 2013році, враховані, а саме: 

- бібліотечний фонд поповнено україномовними фаховими 

періодичними виданнями: «Економіка України», «Кадровик», «Ефективна 

економіка», «Охорона праці», «Науково-виробничий журнал», «Фінанси 

підприємства»; 

- оснащені сучасним обладнанням кабінети «Економіки 

підприємства», «Бухгалтерського обліку та економічного аналізу»; 

встановлено мультимедійне обладнання в п’яти лекційних аудиторіях, 

переоснащено обладнання телецентру; 

- профорієнтаційна робота проводилась в містах Дружківка, Бахмут, 

Покровськ; 

- осучаснений комп’ютерний парк, який використовується в 

начальному процесі: замінено монітори, збільшена оперативна пам'ять. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

 

На підставі матеріалів, поданих на акредитацію Костянтинівським 

індустріальним технікумом Державного вищого навчального закладу 

«Донецький національний технічний університет», та перевірки діяльності на 

місці, експертна комісія зробила такі висновки: 

– подана на акредитаційну експертизу правова документація є 

достовірною, повною за обсягом та відповідає Державним вимогам до 

акредитації освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність; 

– зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідає ліцензійним 

вимогам щодо організації освітнього процесу; 

– організація освітнього процесу, навчально-методичне забезпечення 

підготовки фахівців за відповідною освітньо-професійною програмою 

відповідають акредитаційним вимогам; 

– кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля 
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та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність, відповідає акредитаційним вимогам; 

– матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає 

нормативним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» за освітньо-професійною програмою 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Відповідність 

нормативним критеріям і вимогам щодо акредитації підготовки фахівців у 

Костянтинівському індустріальному технікуму Державного вищого 

навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 

наведена у порівняльних таблицях. 

З метою удосконалення освітнього процесу експертна комісія 

рекомендує Костянтинівському індустріальному технікуму Державного 

вищого навчального закладу «Донецький національний технічний 

університет» наступне: 

– продовжити поповнення бібліотечного фонду підручниками та 

посібниками зі спеціальних дисциплін, фаховими періодичними виданнями; 

– продовжити поповнення контенту електронної бібліотеки 

навчально-методичними матеріалами з дисциплін, передбачених навчальним 

планом підготовки фахівців за відповідною освітньою програмою; 

– продовжити роботу з оснащення кабінетів та лабораторій сучасним 

технічним обладнанням та технічними засобами навчання, новою сучасною 

комп’ютерною технікою; 

– поширити використання в навчальному процесі мультимедійного 

супроводження при викладанні навчальних дисциплін; 

– продовжити роботу щодо укладання договорів з підприємствами, 

установами, організаціями щодо поширення баз практики; 

– розпочати роботу щодо організації самостійної роботи студентів на 

основі сучасних платформ дистанційного навчання. 

 

На підставі вказаного вище, експертна комісія зробила висновок 

про можливість акредитації освітньої програми Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність у Костянтинівському індустріальному 

технікуму Державного вищого навчального закладу «Донецький 

національний технічний університет» з ліцензованим обсягом 30 осіб за 

денною формою навчання. 
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Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог  

щодо якісних характеристик підготовки фахівців  

з освітньої програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 (з наказу МОНмолодьспорту № 689) 

 

Назва показника (нормативу) норматив фактично відхилення 

1 2 3 4 

1. Умови забезпечення державної гарантії 

якості вищої освіти 

      

1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних 

дисциплін, години, форми контролю, % 

100 100 0 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 

100 100 0 

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 0 

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 

2.1.2. Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки "5" i "4"), % 

50 50 0 

2.2. Рівень знань студентів з природничо-

наукової (фундаментальної) підготовки: 

      

2.2.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 

90 100 +10 

2.2.2. Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки "5" i "4"), % 

50 53,33 +3,33 

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 

(фахової) підготовки: 

     

2.3.1. Успішно виконані контрольні 

завдання, % 

90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні 

завдання (оцінки "5" i "4"), % 

50 53,33 +3,33 

3. Організація наукової роботи       

3.1. Наявність у структурі навчального 

закладу наукових підрозділів 

   

3.2. Участь студентів у науковій роботі     
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Порівняльна таблиця 

дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців  

з освітньої програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

(з наказу МОНмолодьспорту № 1377) 

 

Якісна характеристика підготовка фахівців 

Показники Норматив Фактично 

(експертиза) 

Відхилення 

1 2 3 4 

1. Загальні вимоги 

1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю) 

+ + 0 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 

навчання/заочна форма навчання) 

30 / - 30 / - 0 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

2.1        Частка     педагогічних     працівників 

вищої категорії,    які    викладають   лекційні 

години дисциплін навчального плану спеціа-

льності (% від кількості годин) 

25 68 +43 

2.2   Наявність   кафедри   (циклової   комісії) з 

фундаментальної підготовки 

+ + 0 

3. Матеріально-технічна база 

3.1    Забезпеченість лабораторіями,   полігонами, 

обладнанням,    устаткуванням,    необхідним    

для виконання навчальних програм 

100 100 0 

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 

від потреби) 

70 100 +30 

3.3 Кількість робочих комп'ютерних     місць на 

100 студентів 

6 6 0 

3.4 Наявність пунктів харчування + + 0 

3.5 Наявність спортивного залу + + 0 

3.6 Наявність стадіону або спортивного май-

данчику 

+ + 0 

3.7 Наявність медичного пункту + + 0 

4. Навчально-методичне забезпечення 

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної хара-

ктеристики фахівця (у т.ч. варіативної ком-

поненти) 

+ + 0 

4.2 Наявність освітньо-професійної програми 

підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компо-

ненти) 

+ + 0 

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого 

в установленому порядку 

+ + 0 
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продовження таблиці  

4.4 Наявність навчально-методичного забез-

печення для кожної навчальної дисципліни 

навчального плану (%): 4.4.1    Навчальних   і 

робочих навчальних програм дисциплін 

100 100 0 

4.4.2 Планів семінарських,    практичних занять, 

завдань для лабораторних робот 

100 100 0 

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контро-

льних, курсових робіт (проектів) 

100 100 0 

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для 

перевірки знань з дисципліни соціально-

гуманітарної,   фундаментальної  та   фахової 

підготовки (%) 

100 100 0 

4.6 Забезпеченість програми всіх видів практик 

(%) 

100 100 0 

4.7 Наявність методичних указівок щодо ви-

конання дипломних робіт (проектів), державних 

екзаменів 

+ + 0 

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 

технологій), % 

100 100 0 

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і 

вмінь студентів 

+ + 0 

5. Інформаційне забезпечення 

5.1  Забезпеченість студентів підручниками, 

навчальними  посібниками,  що  містяться у 

власній бібліотеці (%) 

100 100 0 

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних 

читальних залах до загального контингенту 

студентів (%) 

3 10 +7 

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими 

періодичними виданнями 

2 3 +1 

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів 

до Інтернет як джерела інформації: наявність 

обладнаних лабораторій наявність каналів 

доступу 

+ + 0 

6. Якісні характеристики підготовки фахівців 

6.1 Умови забезпечення державної гарантії 

якості вищої освіти 

   

6.1.1 Виконання навчального плану за показ-

никами, перелік навчальних дисциплін, години 

форми контролю, % 

100 100 0 

6.1.2 Підвищення кваліфікації викладачів по-

стійного складу за останні 5 років, % 

100 100 0 

6.2 Результат освітньої діяльності (рівень під-
готовки фахівців) 

   

6.2.1 Рівень гуманітарних знань студентів:    

- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
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закінчення таблиці  

 

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, 

% 

50 50 0 

6.2.2 Рівень фундаментальних знань студентів.    

- успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, 

% 

50 53,33 +3,33 

6.2.3 Рівень фахової підготовки:    

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової 

підготовки, % 

90 100 +10 

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання 

з дисциплін фахової підготовки, % 

50 53,33 +3,33 

6.3 Чисельність викладачів постійного складу, 

що обслуговують спеціальність 

100 100 0 

6.4 Наявність у структурі навчального закладу 

підрозділів та результатів їх діяльності 

- - - 

6.5 Участь студентів у науковій діяльності 

(наукова робота на кафедрах, лабораторіях, участь 

у наукових конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

+ + 0 
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Порівняльна таблиця 

дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців 

з освітньої програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

КАДРОВІ ВИМОГИ 

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у  

Костянтинівському індустріальному технікуму  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

Найменування показника 
(нормативу) 

Значення 

показника 
(нормативу) 

Фактичне 
значення  

показника 
(нормативу) 

Відхилення фактичного 

значення показника від 
нормативного 

1 2 3 4 

1. Наявність у закладі освіти 

підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти  

+ + 0 

2. Наявність у складі підрозділу 

чи кафедри, відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої 

освіти, тимчасової робочої 

групи (проектної групи) з 
науково-педагогічних 

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 

+ + 0 

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) 

+ + 0 

Провадження освітньої діяльності 

4. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин): 
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1 2 3 4 

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) 

25 68 +43 

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 10 20 +10 

6. Проведення лекцій, 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять, 
здійснення наукового 
керівництва курсовими, 
дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової 
та професійної активності 
кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять 
років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 
приміток  

Підпункти 

1-19 

5 приміток 

7,8,9,10,14,16,17,18 

 

+3 

7. Наявність випускової 
кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної 
або спорідненої науково-
педагогічної спеціальності: 

   

1) з науковим ступенем 
доктора наук та вченим 
званням 

   

2) з науковим ступенем та 
вченим званням 

   

3) з науковим ступенем або 
вченим званням 

+ + 0 
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1 2 3 4 

8. Наявність трудових 
договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними 
працівниками та/або наказів 
про прийняття їх на роботу 

+ + 

 

 

0 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у 

Костянтинівському індустріальному технікуму  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

Найменування показника 

(нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення  

показника 

(нормативу) 

Відхилення 

фактичного значення 

показника від 

нормативного 

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 9,8 +7,4 

2. Забезпеченість 

мультимедійним 

обладнанням для 

одночасного використання в 

навчальних аудиторіях 

(мінімальний відсоток 

кількості аудиторій) 

10 10 0 

3. Наявність соціально-

побутової інфраструктури: 

   

1) бібліотеки, у тому числі 

читального залу 

+ + 0 

2) пунктів харчування + + 0 

3) актового чи концертного 

залу 

+ + 0 

4) спортивного залу + + 0 

5) стадіону та/або 

спортивних майданчиків 

+ + 0 

6) медичного пункту + + 0 

4. Забезпеченість здобувачів 

вищої освіти гуртожитком 

(мінімальний відсоток 

потреби) 

70 100 +30 



 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

 

 

Провадження освітньої діяльності 

5. Забезпеченість 

комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідними 

для виконання навчальних 

планів 

+ + 0 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у 

Костянтинівському індустріальному технікуму  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

Найменування показника 

(нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення  

показника 

(нормативу) 

Відхилення 

фактичного значення 

показника від 

нормативного 

1 2 3 4 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Наявність опису освітньої 

програми 

+ + 0 

2. Наявність навчального 

плану та пояснювальної 

записки до нього 

+ + 0 

Провадження освітньої діяльності 

3. Наявність робочої 

програми з кожної 

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + 0 

4. Наявність комплексу 

навчально-методичного 

забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + 0 

5. Наявність програми 

практичної підготовки, 

робочих програм практик 

+ + 0 

6. Забезпеченість студентів 

навчальними матеріалами з 

кожної навчальної 

дисципліни навчального 

плану 

+ + 0 

7. Наявність методичних 

матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 

+ + 0 

 

 

 



 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

щодо інформаційного забезпечення у 

Костянтинівському індустріальному технікуму  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 
 

Найменування показника 

(нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення  

показника 

(нормативу) 

Відхилення 

фактичного значення 

показника від 

нормативного 

1 2 3 4 

Започаткування провадження освітньої діяльності 

1. Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними 

виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді 

> 2 > 2 0 

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 

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) 

+ + 0 

 



 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

1 2 3 4 

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) 

30 30 0 

 

 

 

 
 



 
 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова  



 
 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

Додаток 2 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (експертиза)  

студентами спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

№ 

п/п 
Дисципліна  

Ш
и

ф
р
 і

 н
аз

в
а 

сп
ец

іа
л
ь
н

о
ст

і 

Група  

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 

Виконували ККР Одержали оцінки (кількість, %) 

А
б
со

л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 

Якість % 

К-сть % 5 4 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  

076 

Підприємниц

тво, торгівля 

та біржова 

діяльність 

 

 

 

 

Рівень гуманітарної підготовки 

1 Історія України ПТБ 1-1 14 14 100 2 14,29 5 35,71 7 50 - - 100 50 

 Рівень фундаментальної підготовки 

2 
Економіка 

підприємства 
ПТБ 2-1 15 15 100 2 13,33 6 40 7 46,67 - - 100 53,33 

 Рівень фахової підготовки 

3 
Підприємницька 

діяльність 

 

ПТБ 2-1 

 

15 15 100 2 13,33 6 40 7 46,67 - - 100 53,33 

РАЗОМ  44 44 100 6 13,63 17 38,64 21 47,73 - - 100 52,27 

 

          Голова комісії                          Н.В. Попова                      Член комісії                                Л.О. Яцюк 

 

 



 
 
 

Голова комісії                                                              Н. В. Попова 

Додаток 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ  

студентами спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Костянтинівського індустріального технікуму ДВНЗ «ДонНТУ» 

 

№ 

п/п 

 

Дисципліна 

 

 

З них одержали оцінки (чисельник-кількість, знаменник -%) Абсолютна 

успішність,% 
Якість навчання 

відмінно добре задовільно незадовільно 

самоа 

наліз. 
замір 

самоа 

наліз 
замір самоа. замір 

самоа 

наліз 
замір 

самоа 

наліз 
замір 

самоа 

наліз 
замір 

відхілен

ня 

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Історія України 

 

3/21,4 2/14,29 5/35,7 5/35,71 6/42,9 7/50 - - 100 100 57,1 50 7,1 

2 Економіка 

підприємства  

 

3/20 2/13,33 6/40 6/40 6/40 7/46,6

7 

- - 100 100 60 53,33 6,67 

3 Підприємницька 

діяльність 

 

3/20 2/13,33 5/33,3 6/40 7/46,7 7/46,7 - - 100 100 53,33 53,33 0 

 
РАЗОМ 

9/20,46 6/13,63 16/36,36 17/38,63 19/43,18 21/47,

73 

- - 100 100 56,82 52,27 4,55 

 

 

 

              Голова комісії                      Н.В. Попова                            Член комісії                          Л.О. Яцюк 
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