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ВИСНОВКИ
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ
АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ
СПЕЦІАЛІСТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНІСТІ
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
у Київському транспортно-технологічному коледжі
Київської державної академії водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
Відповідно до 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», Положенням про експертну комісію та порядок
проведення акредитаційної експертизи (затверджено наказом Міністерства
освіти і науки України від 14.01.2002р. №16), наказом Міністерства освіти і
науки України «Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти» від 24.12.2003р. №847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
19.01.2004р. №75/8674 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 29.11.2011р. №1377, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.12.2011р. №1448/20186), Постановою Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від
18.09.2013р. № 692, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» від 13.06.2012р. №
689 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2012р. за №
1108/21420) та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
14.06.2017 р. № 1176-А у період з 26.06.2017 р. по 27.06.2017 р. включно
експертна комісія здійснювала роботу у такому складі:
Голова комісії:

Нижник Олександр Васильович – доктор технічних наук,
професор кафедри «Організації й технології будівництва та
охорони праці» будівельного факультету Полтавського
національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка

Експерт:

Митрохіна Марина Олександрівна – голова циклової
комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
Харківського автомобільно-дорожнього технікуму, викладач
вищої категорії, викладач дисциплін «Будівництво мостів та
інших штучних споруд», «Підвалини і фундаменти».
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Експертна комісія розглянула подані матеріали та провела перевірку
діяльності Київського транспортно-технологічного коледжу Київської
державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного щодо підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності
5.060101110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
Експертиза проводилась за наступними напрямами:

підтвердження достовірності інформації, поданої до управління
ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України коледжем у
зв’язку з проведенням акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд».

перевірка відповідності встановленим законодавством вимогам щодо
кадрового складу, науково-методичного рівня викладачів, забезпечення
нормативних вимог до складу та рівня навчально-методичної діяльності
циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд»;

виявлення
повноти
навчально-методичного
забезпечення
спеціальності, наявності навчальної документації та рівня забезпеченості
літературними джерелами, використання комп’ютерних технологій;

перевірка відповідності матеріально-технічного забезпечення
спеціальності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.
Висновок експертів підготовлені на підставі вивчених документів, що
регламентують діяльність коледжу, навчально-методичної документації
спеціальності, проведення співбесід з керівництвом та викладачами циклової
комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
Експертна комісія констатує, що документи, які надані в
акредитаційній справі, достовірні за комплектністю та змістом, дають
змогу отримати уявлення про організацію навчального процесу та оцінити
можливості підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд».
1.

Загальна характеристика коледжу та спеціальності

У своїй діяльності Київський транспортно-технологічний коледж
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного керується Конституцією України, Законом України
«Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня
акредитації» та Постановами Верховної Ради, рішеннями Кабінету Міністрів
України, Указами Президента України та функціонує на підставі таких
засновницьких документів:
1. Положення про Київський транспортно-технологічний коледж,
затверджене 26.11.2015 року, ректором Київської державної академії водного
транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного, наказ № 38-04316/3.
2. Витяг Головного управління статистики у м. Києві від 25.12.2013р.
№29-81 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
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(ЄДРПОУ) про визначення організаційно-правової форми Київського
транспортно-технологічного коледжу за КОПФГ як 610 філія (інший
відокремлений заклад).
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань, виданий виконавчим комітетом
Київської міської ради від 01.12.2016 р. №22412625.
4. Довідка про включення Київського транспортно-технологічного
коледжу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України від
09.04.2015 р. №11-Д-719.
5. Концепція діяльності і розвитку КТТК і заявленої спеціальності.
6. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи складений 10.12.2014
р. і підписаний Головним державним санітарним лікарем на залізничному транспорті,
начальником Солом’янського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві.
7. Сертифікат про акредитацію спеціальності 5.06010110 «Будівництво
мостів та інших штучних споруд» серія НД-І №1159642, виданий 06.03.2014 р.
Київський транспортно-технологічний коледж Київської державної
академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного
(скорочена назва КТТК КДАВТ) створений наказом Міністерства освіти і науки
України від 22.08.2013 р. №1229 «Про припинення Київського технікуму
менеджменту транспортного будування» на базі Київського будівельного
технікуму транспортного будівництва, який було засновано у 1920 році.
Згідно з наказом МОН України від 22.08.2013 р. №1229 технікум було
реорганізовано в Київський транспортно-технологічний коледж, який є
відокремленим структурним підрозділом Київської державної академії водного
транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Коледж заснований
на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки
України.
Київський транспортно-технологічний коледж Київської державної
академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
знаходиться за адресою: 03151, м. Київ – 151, вул. Вінницька,10, тел. 249-07-46,
249-07-48.
Коледж очолює Величко Ігор Олександрович, громадянин України, який
обіймає посаду директора з 2014 року. Має вищу освіту. Закінчив Київський
ордена Леніна політехнічний інститут в 1989 році за спеціальністю
«Технологія машинобудування, металоріжучі станки та інструменти».
Освітня діяльність здійснюється на двох відділеннях (денному і заочному),
згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на надання освітніх
послуг від 23.01.2014 р. серія АЕ № 285599, яка засвідчує право провадження
освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із шести спеціальностей:
5.05030105 "Маркшейдерська справа"
5.05050204 "Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і
дорожніх машин і обладнання"
5.06010108 "Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій"
5.06010110 "Будівництво мостів та інших штучних споруд"
5.06010111 "Будівництво тунелів та метрополітенів"
Голова комісії
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5.07010101 "Організація і регулювання дорожнього руху"
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 – 410 осіб (305 – денної форми навчання, 105 – заочної форми
навчання).
Станом на 26.06.2017 р. у коледжі навчається 394 студентів, в т.ч. 381
денної та 13 осіб заочної форми. На спеціальності 5.06010110 "Будівництво
мостів та інших штучних споруд" навчається 70 студентів, із них 63 денної та 7
осіб заочної форми навчання.
Ліцензійний обсяг прийому на навчання спеціальності 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд» освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст «технік-будівельник» (проектування та монтаж
мостів та інших штучних споруд) становить 50 осіб за денною формою
навчання та 25 за заочною формою навчання.
Педагогічний колектив коледжу налічує 112 працівників, з яких
викладачів – 54 особи, в тому числі вищої категорії – 27 особи.
З метою підвищення кваліфікації викладачів та продовження навчання
студентів коледж підтримує тісні зв’язки з вищими навчальними закладами ІV
рівня акредитації. Щороку продовжують навчання у ВНЗ ІV рівня акредитації
близько 25 % випускників коледжу.
Висновок:
Проведена експертиза показала, що діяльність навчального закладу
відзначається стабільністю та стратегічною спрямованістю на
підготовку висококваліфікованих фахівців спеціальності 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд». Загальні показники
діяльності навчального закладу свідчать про спроможність науковопедагогічного колективу забезпечувати якісну підготовку фахівців денної та
заочної форм навчання.
Надана інформація Київським транспортно-технологічним коледжем
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного щодо засновницьких документів, загальної
характеристики навчального закладу та спеціальності підготовки, що
акредитується, є достовірною.
2. Формування контингенту студентів спеціальності
Правила прийому до Київського транспортно-технологічного коледжу
КДАВТ розробляються приймальною комісією відповідно до Умов прийому на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в
2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
14.04.2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
13.05.2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу розглянуті та
схвалені педагогічною радою коледжу протокол №5 від 02.06.2017 року.
Організація, планування і формування контингенту студентів проводиться
різноманітними заходами профорієнтаційної роботи: відвідування шкіл і
професійно-технічних училищ міста Києва та області; проведення тижнів
Голова комісії
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циклових комісій; тематичні виховні години; оформлення інформаційних стендів
за спеціальністю; проведення днів відкритих дверей; розповсюдження інформації
про коледж та спеціальності у засобах масової інформації (газети, радіо,
оголошення
в
метро,
на
телебаченні)
та
веб-сайті
коледжу
www.kttk.maritime.kiev.ua, розповсюдження інформаційного листка та проспектів
для абітурієнтів; участь у заходах «Ярмарки спеціальностей» в м. Київ та
м. Васильків Київської області.
У приймальній комісії коледжу оформлено постійно діючий стенд з
інформацією щодо правил та обсягів прийому зі спеціальностей, розроблено
інформаційний листок та проспект для абітурієнтів.
Обсяги прийому на навчання за державним замовленням та за рахунок
коштів фізичних і юридичних осіб не перевищують ліцензованого обсягу
прийому. Показники формування контингенту студентів за спеціальністю
5.06010110 "Будівництво мостів та інших штучних споруд" за останні 3 роки
подано у таблиці 1.
Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів
зі спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
№
Показник
з/п
1 Ліцензований обсяг підготовки (очна форма)
2 Прийнято на навчання, всього (осіб)
• в т.ч. за держзамовленням:
• за контрактом:
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і
профорієнтацію
3 Подано заяв на одне місце:
4 Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення

2014
50
20
20
-

Роки
2015
50
17
17
-

2016
50
18
18
-

0,4

0,32

0,36

0,4

0,32

0,36

Розглянувши показники формування контингенту студентів спеціальності
5.06010110 "Будівництво мостів та інших штучних споруд" в Київському
транспортно-технологічному коледжі КДАВТ, експертна комісія встановила,
що при ліцензованому обсязі підготовки 50 осіб денної форми навчання за
останні 3 роки фактичний набір студентів в середньому становив 18-20 осіб.
Зменшення контингенту студентів пов’язане з демографічною проблемою та
економічною ситуацією в країні.
На перспективу передбачається підвищення контингенту студентів за
рахунок збільшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл. Враховуючи
даний аспект, а також потужну матеріально-технічну базу коледжу експертна
комісія звертає увагу МОН України про доцільність залишити ліцензований
обсяг прийому на спеціальність, що акредитується, в обсязі 50 осіб на денну
форму навчання.
Для збереження контингенту студентів викладачами коледжу
розробляються заходи по адаптації студентів нового набору, класними
керівниками та завідуючими відділенням проводиться індивідуальна робота зі
студентами та їх батьками.
Профілактична робота зі збереження контингенту проводиться радою
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студентського самоврядування коледжу, радою профілактики правопорушень,
адміністративною радою коледжу, радами класних керівників навчальних груп
кожного з відділень, профспілковим комітетом і цикловими комісіями коледжу.
Належна увага приділяється вирішенню питань безперервності та
ступневості підготовки фахівців. Щороку близько 25% випускників – молодших
спеціалістів «техніків-будівельників» (проектування та монтаж мостів та інших
штучних споруд) продовжують навчання зі споріднених спеціальностей у вищих
навчальних закладах IV рівня акредитації.
Висновок:
Формування контингенту студентів відбувається за рахунок
проведення системної профорієнтаційної роботи серед випускників 9-х, 11-х
класів ЗОШ м. Києва та області.
Форми та 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.
3. Зміст підготовки фахівців
Експертна комісія проаналізувала зміст підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд» у
Київському транспортно-технологічному коледжі Київської державної академії
водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і встановила,
що підготовка сучасних фахівців здійснюється на підставі освітньо-професійної
програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), засобів
діагностики якості вищої освіти (ЗД), навчальних планів, навчальнометодичного комплексу спеціальності (НМКС) та навчально-методичних
комплексів дисциплін (НМКД), затверджених у встановленому порядку.
ОПП, ОКХ і ЗД погоджені Департаментом вищої освіти, Інститутом
інноваційних технологій і змісту освіти, головою науково-методичної комісії
«Будівництво та архітектура» та затверджені заступником Міністра освіти і
науки України (2009 і 2013 рр.).
Навчальні плани з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд» розроблені за
типовою формою на підставі ОПП і ОКХ, рекомендацій інституту інноваційних
технологій і змісту освіти (проектування та монтаж мостів та інших штучних
споруд), схвалені педагогічною радою коледжу та затверджені проректором з
навчально-методичної та наукової роботи КДАВТ.
Аналіз змісту ОКХ та ОПП молодшого спеціаліста свідчать, що вони
відповідають вимогам державних стандартів та враховують потреби ринку
праці регіону й України.
Комісія перевірила забезпеченість навчальними планами підготовки
фахівців за спеціальністю 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних
споруд». Навчальні плани розроблено з урахуванням вимог освітньопрофесійної програми та організації навчально-виховного процесу.
Зміст навчального плану відповідає діючим вимогам до переліку
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дисциплін певних циклів, їх структури, відведених навчальних годин.
Експертною комісією проаналізовано виконання навчального плану
підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.06010110 «Будівництво
мостів та інших штучних споруд» за такими ознаками: співвідношення
дисциплін різних циклів та їх перелік, обсяг годин аудиторної та самостійної
підготовки, кількість курсових проектів, тривалість практики, форм
підсумкового контролю знань. Комісією перевірено наявність графіків
навчального процесу, семестрову та поточну навчальну документацію,
розклади занять, відомості щодо результатів захисту курсових проектів,
екзаменів та заліків.
Висновок:
Експерти відзначають, що навчальний процес підготовки молодших
спеціалістів за спеціальністю 5.06010110 «Будівництво мостів та інших
штучних споруд» організовано відповідно до чинних державних стандартів
і вимог, документацію затверджено в установленому порядку, навчальний
та робочий плани відповідають освітньо-професійній програмі та
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 та
практичних 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, навчально-методичне та інформаційне
забезпечення освітнього процесу
Комісія ознайомилася з системою планування, структурою управління і
контролю за навчально-виховним процесом, повнотою виконання робочих
навчальних планів і робочих програм дисциплін, станом запровадження
сучасних технології навчання.
Загальну координацію навчального процесу здійснює навчальна частина,
педагогічна, адміністративна та науково-методична ради коледжу, на засіданнях
яких розглядаються та затверджуються робочі навчальні плани, відбувається
розподіл і закріплення за викладачами дисциплін, розглядається їх методичне
забезпечення, узгоджуються бази та обговорюються результати проходження
різних видів практики, затверджуються теми курсового та дипломного
проектування. Навчально-методична комісія здійснює поточний контроль
навчального процесу, організує і забезпечує роботу екзаменаційних комісій.
Навчальний процес спеціальності, що акредитується, координується
навчальним графіком, затвердженим директором коледжу та здійснюється
відповідно до розкладу занять.
Комісією перевірено виконання навчальних планів молодших спеціалістів
за спеціальністю 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»,
наявність графіків навчального процесу, семестрову та поточну навчальну
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документацію, розклади занять, відомості захисту курсових проектів,
розрахункових робіт, іспитів та заліків і встановлено, що навчальний план
молодших спеціалістів (перелік навчальних дисциплін, кількість відведених
аудиторних і позааудиторних годин, розрахункових робіт, курсових проектів,
тривалість практик, форми підсумкового контролю знань студентів тощо) в
цілому виконуються.
Комісією проведено перевірку навчально-методичного забезпечення
спеціальності, що акредитується.
Перевірено фактичну наявність та повноту робочих програм з нормативних
та вибіркових дисциплін робочого навчального плану молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
Всі передбачені навчальним планом дисципліни забезпечено робочими та
навчальними програмами, які розроблено викладачами коледжу на основі
типових або власних експериментальних програм, затверджено на засіданні
відповідної фахової комісії, та затверджено заступником директора з
навчальної роботи коледжу. Всі робочі програми розроблено державною
мовою. Більш детально комісія проаналізувала робочі програми з дисциплін,
що розроблені викладачами циклової комісії «Будівництва мостів та інших
штучних споруд». Робочі програми в цілому відповідають встановленим
вимогам щодо їх структури та змісту. Разом з тим, в окремих робочих
програмах дисциплін недостатньо уваги приділено новим формам організації
самостійної роботи студентів.
Всі дисципліни навчального плану забезпечені методичними
рекомендаціями для виконання лабораторних робіт, практичних занять,
самостійної роботи студентів. Методичні розробки, якими користуються
студенти під час вивчення дисциплін, оформлені відповідно до встановлених
вимог, містять перелік базової та допоміжної рекомендованої літератури,
контрольні питання для самоперевірки, тести вхідного, поточного та вихідного
контролю знань тощо.
Навчально-методичні розробки містять новітні форми та методи
навчання й 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.
Фахові
дисципліни
спеціальності
забезпечені
підручниками,
навчальними посібниками та методичними розробками. Останнім часом в
коледжі активно здійснюється робота з розробки електронних підручників та
електронних курсів дисциплін, за допомогою яких здійснюється інформаційне
забезпечення навчального процесу та контроль засвоєння матеріалу.
Експертна комісія підтверджує наявність в коледжі методичних
рекомендацій для написання курсового та дипломного проектів для
спеціальності, що акредитується.
Тематика курсових проектів молодшого спеціаліста відповідає завданню
навчальних дисциплін «Конструкції мостів та інших штучних споруд»,
«Будівництво мостів та інших штучних споруд», «Економіка підприємств» і
пов’язані з вирішенням конкретних фахових завдань.
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Державна атестація студентів коледжу (дипломний проект) здійснюється
екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої
кваліфікаційної характеристики.
Викладачами циклової комісії розроблені методичні вказівки до
виконання дипломного проекту для студентів зі спеціальності 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд», які затверджені в
установленому порядку, 100 % студентів забезпечені методичними вказівками
до виконання дипломного проекту.
Комісія перевірила відомості щодо програми практичної підготовки
студентів. Практична підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд» згідно з
навчальним планом складає наступні види практик, які наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
Практична підготовка молодших спеціалістів
№
з/п

Найменування
практики

Семестр,
в якому
передбачена
практика

Тривалість
практики
(у тижнях)

Найменування баз для
проходження практики

4

4

На базі КТТК КДАВТ

3-5

3

На базі КТТК КДАВТ

Навчальна
1 геодезична
практика
Навчальна практика
2
у майстернях
Навчальна практика
«Одержання
3
робочої професії»

6

4

Технологічна
4 практика

7

10

Переддипломна
5 практика

8

5

ТОВ «Альтіс-Спецбуд»;
Київський містобудівельний поїзд
№36;
ПЗЗ «ПАТ Укрзалізниця»;
Тунельний загін ТЗ-4;
ПАТ «Київметробуд»;
Виробничий підрозділ «Київський
завод залізобетонних конструкцій;
ПАТ «Українська залізниця»;
Регіональна філія ПЗЗ;
Транспортна компанія
«Укртрансгруп»
та інші підприємства м. Києва та
області

Комісія перевірила і підтверджує наявність наскрізної програми практичної
підготовки спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних
споруд». Програма містить необхідні методичні рекомендації щодо мети, задач,
змісту, календарного плану проходження практики, засобів контролю і вимог до
оформлення звіту про практику. Всі студенти повністю забезпечені програмами
практики.
Проведена перевірка свідчить, що для проходження навчальної,
технологічної та переддипломної практик використовується матеріальнотехнічна база понад дванадцяти підприємств переважно в м. Київ та Київської
обл., які є майбутніми місцями працевлаштування випускників за
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спеціальністю, що акредитується.
Комісія засвідчує, що під час підготовки молодшого спеціаліста за
спеціальністю,
яка
акредитується,
в
навчально-виховному
процесі
використовується комп’ютерна техніка та інноваційні інформаційні технології,
серед яких – лекції з презентаційним супроводженням, лабораторні та практичні
заняття з demo-матеріалами, відеофільмами, тестові завдання для контролю
знань, електронні підручники, прикладні розрахункові програми тощо.
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 будівельної галузі. Студенти мають вільний доступ до
інформаційних електронних баз даних бібліотеки коледжу, а також до сучасних
комп’ютерних програм.
Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
коледжу та спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних
споруд» здійснюється на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», Положення про організацію освітнього процесу в Київському
транспортно-технологічному коледжі, розглянутого педагогічною радою
коледжу і затвердженого директором від 30.06.2015 року.
Основними нормативними документами, що визначають організацію
навчального процесу на спеціальності є – освітньо-професійна програма (ОПП),
освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і засоби діагностики якості
вищої освіти молодшого спеціаліста.
Система планування навчально-виховного процесу у коледжі і на
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
включає головні концептуальні завдання діяльності педагогічного колективу з
визначенням стратегічних (на рік), тактичних (на семестр) та оперативних
(поточних) задач. Планування забезпечує координацію діяльності всіх
структурних підрозділів (відділень, циклових комісій, методичного кабінету) з
головних напрямів методичної, навчальної та наукової роботи.
Єдиний план методичної, навчальної та виховної роботи коледжу
передбачає:
1. План навчального процесу
2. Індивідуальний план роботи викладача на навчальний рік
3. План роботи циклової комісії
4. План засідань методичної ради коледжу
5. План проведення тижнів циклових комісій
6. План засідань педагогічної ради коледжу
7. План роботи відділення
8. План роботи навчального кабінету (лабораторії)
9. План роботи бібліотеки
10.План методичної роботи коледжу
11.План виховної роботи коледжу
12.План роботи фізичного виховання студентів коледжу
13. План внутрішнього контролю навчально-виховного процесу
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Всі плани узгоджені і спрямовані на розкриття основної проблеми, над
якою працює педагогічний колектив коледжу та спеціальності 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд». Системно-структурний підхід
до планування і організації навчально-виховного процесу в коледжі дає
можливість оцінити якість роботи структурних підрозділів, виявити недоліки в
їх роботі, визначити причини недоліків, розробити напрямки їх усунення,
прийняти правильні управлінські рішення, сприяти підвищенню рівня
професійної і методичної підготовки викладачів.
Постійний контроль за ходом навчально-виховної роботи здійснюють
директор коледжу, заступники директора з навчальної, виховної, навчальновиробничої роботи; завідувачі відділень; голови циклових комісій. Організація і
здійснення контролю навчального процесу базується на принципах
демократизації, доцільності, неперервності, циклічності, ритмічності. Терміни
проведення і узагальнення контролю реальні, узгоджені з усіма заходами
коледжу. Всі розпорядження, накази по коледжу видаються своєчасно. Задачі
розвитку і діяльності коледжу визначені в концепції, колективному договорі,
поточних планах. Умови колективного договору виконуються.
В стадії розроблення Критерії комплексного оцінювання педагогічної
діяльності викладача, які дозволять виконувати аналіз основних сторін
діяльності педагогічного колективу (викладачів і студентів) у їх єдності,
встановлювати взаємозв’язок і взаємозалежність внутрішніх загальноосвітніх
процесів, виявляти успіхи і причини невдач, визначати шляхи, методи і форми
забезпечення високого рівня навчання, розвитку і виховання студентів.
Для створення сприятливих морально-психологічних умов, демократизації
освіти, стимулювання інтересу до навчання та впевненості у своїх силах
використовуються комп’ютерні технології організації навчального процесу.
Значна увага приділяється індивідуально-диференційованому, особистісноорієнтованому підходу до оцінювання навчальних досягнень студентів.
Викладачами коледжу і спеціальності ефективно впроваджуються новітні
методики оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Широке застосування у
стандартизованому контролі знаходить тестова методика з альтернативним
вибором відповідей, багаторівневий тестовий контроль знань за допомогою
комп’ютерних технологій при виконанні комплексних контрольних робіт,
використання мультимедійних технологій для виконання курсових, дипломних
проектів.
Викладачами циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних
споруд» застосовуються прикладні комп’ютерні програми з дисциплін «Основи
комп’ютерних технологій», «Конструкції мостів та інших штучних споруд»,
«Будівництво мостів та інших штучних споруд». В наявності є відеокомп’ютерний фонд, який містить презентації і відеофільми до лекцій,
практичних занять та семінарів, захисту курсових проектів (робіт) та
дипломних проектів.
З метою підвищення ефективності навчального процесу у коледжі та на
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
інтенсивно впроваджуються інноваційні освітні технології, які спрямовані на
розвиток особистості студента, формування його активного мислення, а саме:
Голова комісії

О.В. Нижник

13

інтерактивні технології, рольові та ділові ігри, конференції, групові заняття та
ін.
За спеціальністю 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних
споруд» розроблені: програма самостійної та індивідуально-консультативної
роботи студента при курсовому та дипломному проектуванні, Положення про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з захисту
дипломних проектів при підготовці молодших спеціалістів, доповнення до
засобів діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста - технікабудівельника (проектування та монтаж мостів та інших штучних споруд).
Викладачами спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших
штучних споруд» розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін, які
включають робочі навчальні програми; плани навчальних занять; конспекти
лекцій; методичні вказівки до виконання практичних, семінарських,
самостійних робіт; пакети контрольних завдань для перевірки знань студентів
(поточні, домашні, семестрові комплексні контрольні роботи); завдання до
курсових, дипломних проектів та методичні вказівки до їх виконання, які
оновлюються і доповнюються щорічно; питання до заліків, екзаменів; програми
проходження практик з урахуванням міждисциплінарних зв’язків дисциплін,
циклів фундаментальної та спеціально-професійної і практичної підготовки. Все
навчально-методичне забезпечення розглядається і схвалюється на засіданні
циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд» та методичної
ради коледжу. Освітній процес на спеціальності на належному рівні
забезпечений інструктивно-методичними матеріалами і навчально-методичними
посібниками.
З метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних
студентами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення
конкретних фахових завдань студентами коледжу
виконуються курсові
проекти.
Практична підготовка студентів у коледжі проводиться відповідно до
навчального плану та «Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України», яке затверджене наказом Міністерства освіти і
науки України від 8 квітня 1993 року № 93.
Для організації практичного навчання, згідно з методичними
рекомендаціями по складанню програми практики студентів ВНЗ України,
затверджених Міністерством освіти України від 14.02.96 р. №31-5/97,
викладачами випускової циклової комісії коледжу розроблені програми
практики для студентів спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших
штучних споруд» робочі програми для кожного виду практики, а також
створені комплекси методичного забезпечення практичного навчання.
Керуючись «Положенням про організацію освітнього процесу в
Київському транспортно-технологічному коледжі», та «Положенням про
порядок оцінювання знань студентів коледжу» викладачами коледжу
розроблені форми і методи контролю знань студентів та критерії оцінювання з
усіх навчальних дисциплін. Контрольні заходи включають поточний та
підсумковий контроль, який передбачається у формі семестрових іспитів,
заліків. Екзаменаційна та контролююча документація створена і затверджена у
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встановленому порядку.
Державна атестація студентів коледжу (дипломний проект) здійснюється
екзаменаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення
фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої
кваліфікаційної характеристики.
Викладачами циклової комісії розроблені методичні вказівки до
виконання дипломного проекту для студентів зі спеціальності 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд»
У коледжі в наявності є організаційна та розпорядча документація:
графіки навчального процесу, регламенти роботи, розклад занять, плани роботи
педагогічної і методичної ради, циклових комісій, виховної роботи, класних
керівників, керівників гуртків тощо.
Робота циклової комісії спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» здійснюється згідно з планом, що розробляється на
кожний навчальний рік та затверджується заступником директора з навчальної
роботи. З навчально-методичного напрямку ця робота полягає у розробці
методичного забезпечення практичних і лабораторних робіт, курсових і
дипломних проектів, рекомендацій для проходження практики, вказівок до
організації самостійної роботи студентів, покращення матеріально-технічної
бази кабінетів і лабораторій, підготовці електронного варіанту лекцій.
Система практичного навчання, що склалася у Київському транспортнотехнологічному коледжі, є складовою підготовки молодших спеціалістів у
закладі. Організація практик (тривалість, розподіл за курсами та семестрами)
визначається Державними стандартами та навчальними планами відповідних
спеціальностей.
У коледжі розроблено Положення про проведення практик з урахуванням
особливостей баз практики, затверджене 31.08.2015 року.
На спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних
споруд» на всі види практик складені робочі навчальні програми, які
затверджені завідувачем виробничих практик. Кожен етап практичного
навчання завершується звітом.
Одним із елементів навчально-методичного забезпечення є книжковий
фонд бібліотеки, яка забезпечує літературою навчально-виховний процес,
задовольняючи замовлення студентів і викладачів. Книжковий фонд бібліотеки
складає 60500 примірників. Фонд бібліотеки складають довідники, підручники,
навчальні посібники, монографії, художня і науково-популярна література,
що дозволяє забезпечити пізнавальну, творчу роботу студентів та викладачів на
високому рівні. Бібліотека має читальну залу на 25 посадкових місць.
Забезпеченість навчальними підручниками та посібниками спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд» по всім циклам
навчальних дисциплін – 100%, у т.ч. 70% видані державною мовою,
рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
Найбільш ефективним в роботі бібліотеки є: картотека статей
періодичних видань, електронні варіанти підручників та методичних
рекомендацій до самостійної роботи студентів.
Розроблена і виставлена в Інтернеті в режимі PDF віртуальна бібліотека
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по 136 підручникам з відповідним грифом, які діють в Україні,
Крім того виставлені
в Інтернеті 70 електронних підручників
презентаційного типу із завданнями для студентів на весь час навчання в
режимі ZIP, на базі яких створена кейсова електронна бібліотека.
Викладачами дисциплін професійно-практичного циклу напрацьовані
конспекти лекцій державною мовою, методичні вказівки до виконання
практичних і лабораторних робіт, методичні вказівки до виконання курсових і
дипломних проектів.
Читальний зал бібліотеки у коледжі забезпечений навчальними
посібниками та періодичними виданнями, необхідними для роботи викладачів
та навчання студентів.
У бібліотеці є комп’ютер, що дає можливість використовувати
комп’ютерні версії елементів навчально-методичного комплексу. Рівень
забезпеченості студентів підручниками і посібниками відповідає вимогам ДАК.
Спеціальність 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
забезпечена
прикладними
комп’ютерними
програмами.
Студенти
використовують у навчальному процесі спеціальне програмне забезпечення MS
Windows 7, Microsoft Office Professional 2007, AutoCad 2016, WinRar 4.0, Adobe
Reader, бази даних яких передбачають можливість використання електронних
таблиць для вирішення широкого кола задач, пов’язаних з обробкою великих
масивів інформації, аналізом діяльності підприємств, та вмінням орієнтуватися
у складній комп‘ютерній мережі, які допомагають студентам при написанні
курсових проектів (робіт), підготовки до практичних, семінарських занять та
самостійної роботи студентів.
Наявна інформаційна база коледжу, що забезпечує підготовку молодших
спеціалістів за спеціальністю 5.06010110 «Будівництво мостів та інших
штучних споруд» постійно оновлюється навчальними посібниками,
підручниками, довідковою літературою, комп‘ютерною технікою, що дає
можливість забезпечувати на рівні державних стандартів фахову підготовку
молодших спеціалістів.
Висновок:
Експертна комісія констатує, що організаційне та навчальнометодичне забезпечення навчально-виховного процесу за спеціальністю
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд» у Київському
транспортно-технологічному коледжі Київської державної академії
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного
відповідає державним вимогам щодо надання освітніх послуг за рівнем
освіти – «молодший спеціаліст».
5. Кадрове забезпечення спеціальності
Підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності
5.06010110
«Будівництво
мостів
та
інших
штучних
споруд»
здійснюють
висококваліфіковані викладачі, які мають високий рівень відповідної
теоретичної підготовки і досвід виробничої роботи.
Аналіз наявності кадрового забезпечення навчально-виховного процесу в
коледжі свідчить, що керівництвом коледжу приділяється належна увага
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формуванню якісного складу педагогічних працівників.
Підвищення кваліфікації здійснюється за планом, затвердженим
директором коледжу, який передбачає обов’язкове проходження викладачами
підвищення кваліфікації та різні форми навчання і самоосвіти один раз на 5
років.
Навчальний процес за спеціальністю 5.06010110 «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» забезпечує 20 педагогічних працівників, у тому числі
викладачів 18 осіб та 2 особи з числа адміністративного і навчальнодопоміжного персоналу, з них викладачів вищої категорії 14 осіб (70%), з них
викладачів-методистів – 4 особи, в тому числі – 1 – заслужений працівник
освіти, викладачів першої категорії – 3 особи (15%), спеціалістів – 3 особи
(15%).
Для забезпечення фахової підготовки за спеціальністю створена циклова
комісія «Будівництво мостів та інших штучних споруд», яка налічує 5
викладачів, на яких припадає 696 лекційних години, з них вищої категорії 4
особи (80%), на яких припадає 636 лекційних годин (91%), що відповідає
вимогам акредитації, і 1 викладач-спеціаліст.
Всього лекційних годин – 696. Частка лекційних годин, які викладають
викладачі вищої категорії складає 634 год. (91%).
В особових справах всіх викладачів циклової комісії наявна необхідна
документація про закінчення курсів підвищення кваліфікації.
На керівний та викладацький склад заведено особові справи, які
відповідають вимогам інструктивних вказівок. Тарифікаційна відомість
складена у відповідності до вимог нормативних документів та наказу директора
коледжу про педагогічне навантаження (наказ від 01.09.2015 р. №03-01/169-к).
Атестація педагогічних працівників здійснюється у відповідності до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р.
№930 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від
08.08.2013 р. №1135 та доповненнями Постанови Кабінету Міністрів України
від 23.12.2015 р. №1109.
За результатами підвищення кваліфікації викладачами коледжу
розроблені навчально-методичні матеріали, ситуаційні завдання, ділові ігри;
конспекти лекцій та методичні рекомендації до виконання лабораторних та
практичних занять; підготовлено електронні варіанти навчально-методичних
комплексів дисциплін.
Висновок:
Експертна комісія відзначає відповідність кадрового забезпечення
підготовки фахівців освітнього рівня «молодший спеціаліст» зі
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
акредитаційним вимогам. Підбір та використання науково-педагогічних
кадрів Київського транспортно-технологічного коледжу Київської
державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича
– Сагайдачного, сприяє реалізації потенційних можливостей педагогічного
колективу, підвищенню ефективності навчально-виховної роботи,
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здійсненню освітньої діяльності та забезпечує якісну підготовку молодших
спеціалістів.
6. Матеріально-технічне забезпечення спеціальності
Результати перевірки комісії свідчать, що матеріально-технічна база
коледжу в повному обсязі забезпечує навчально-виховний процес, соціальнопобутові потреби викладацького персоналу і студентів та відповідає
встановленим вимогам.
Коледж розміщений у 6 будівлях, загальною площею 10111 м2, має
навчальний корпус, навчальні майстерні (733 м2), навчальний гараж (80,2 м2),
спортивну залу (437 м2), бібліотеку з читальним залом у коледжі на 25
посадкових місць, навчальний полігон.
У навчальних корпусах коледжу розміщені 34 кабінети і лабораторії,
передбачених навчальними планами для всіх спеціальностей. Загальна площа
приміщень, що використовується в навчальному процесі складає – 10111 м2,
навчально-лабораторна площа – 5995 м2. На одного студента припадає –
15,2 м2.
Коледж має власні приміщення для організації навчального
процесу молодшого спеціаліста спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів
та інших штучних споруд». Документи, що засвідчують право постійного
користування земельною ділянкою та приміщеннями для здійснення навчальновиховного процесу на термін, необхідний для завершення циклу навчання,
навчально-лабораторні площі, санітарний паспорт, свідоцтво про державну
реєстрацію тощо, які наведено у матеріалах самоаналізу перевірено комісією.
Проведена перевірка свідчить, що коледж має в достатній кількості
добре обладнані аудиторії, лабораторії, спеціалізовані лабораторії з ПК, кабінет
дипломного проектування, читальну залу та бібліотечний фонд, які
забезпечують умови якісного навчання.
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 5.06010110 «Будівництво
мостів та інших штучних споруд».
Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів і наявного в них
обладнання наведені в таблиці 5.3 самоаналізу наведеної в акредитаційній
справі та 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%.
Комісією перевірено забезпеченість студентів гуртожитком, наявність
пунктів харчування, спортивного залу, стадіону або спортивного майданчику та
медичного пункту, які повністю забезпечують потреби студентів.
Голова комісії

О.В. Нижник

18

Висновок:
Експертна комісія констатує, що у Київському транспортнотехнологічному коледжі Київської державної академії водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного, створена необхідна
матеріально-технічна та інформаційна база для ефективного здійснення
навчально-виховного процесу спеціальності 192 Будівництво та цивільна
інженерія, що відповідає акредитаційним вимогам МОН України та
дозволяє в необхідному обсязі забезпечувати якісну підготовку фахівців.
7. Якість підготовки і працевлаштування випускників
Експертна комісія ознайомилась з показниками успішності студентів зі
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
шляхом аналізу результатів передакредитаційної екзаменаційної сесії,
результатів комплексних контрольних робіт під час самоаналізу, матеріалів з
виробничих практик, перегляду курсових та дипломних проектів та навчальних
журналів академічних груп.
Графік проведення контрольних зрізів знань студентами спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд» Київського
транспортно-технологічного коледжу КДАВТ додається (додаток 1).
Результати успішності студентів перевірялися за останньою
передакредаційною сесією. Передакредитаційну сесію складали 46 студентів
другого, третього і четвертого курсів. За підсумками сесії на «відмінно» і
«добре» склали заліки і екзамени 14 студентів (29,2 %), на «добре» і
«задовільно» - 34 студенти (70,8 %). Академічні заборгованості відсутні.
З дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу: загальна
успішність – 100%, якісна успішність – 84 %.
З дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки:
загальна успішність – 100%, якісна успішність – 77,7 %.
З дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: загальна
успішність – 100%, якісна успішність – 72,7 %.
В процесі експертизи комісія провела аналіз оцінювання залишкових
знань студентів з дисциплін: «Історія України», «Основи правознавства»,
«Геодезія», «Безпека життєдіяльності», «Конструкції мостів та інших штучних
споруд», «Будівництво мостів та інших штучних споруд».
Під час роботи експертної комісії був вибірково проведений аналіз
контрольних робіт залишкових знань студентів при акредитаційному
самоаналізі (додаток 2):
- з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
«Історія України», «Основи правознавства»
Загальна успішність складає 97,1%, якісна – 63,4%.
Розбіжність між результатами самоаналізу та аналізу проведеного
експертами складає 5,3%.
- з дисциплін циклу математичної та природничо-наукової підготовки:
«Геодезія», «Безпека життєдіяльності»
Загальна успішність складає 100%, якісна – 56,3%.
Розбіжність між результатами самоаналізу та аналізу контрольних робіт
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за участю експертів складає: з дисципліни «Геодезія» - 7,1%, «Безпека
життєдіяльності» – 2,2%, загальна – 4,6%.
- з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: «Конструкції
мостів та інших штучних споруд», «Будівництво мостів та інших штучних
споруд».
Загальна успішність складає 93,8%, якісна – 63,4%.
Під час виконання комплексних контрольних робіт, які складались з
сукупності питань та завдань по кожній з вищенаведених дисциплін
професійної та практичної підготовки, студенти показали достатньо високий
рівень теоретичних знань та практичних умінь і навичок.
Експертами був проведений вибірковий аналіз виконання студентами
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
курсових проектів (робіт):
- курсовий проект з дисципліни «Конструкції мостів та інших штучних
споруд», який виконували студенти третього курсу в 6-му семестрі; всього було
надано 21 проект, з яких детально аналізувались 4 проекти (19%). Розбіжність
становить 0,25 бала (див. таблицю 3 в Додатку до Висновку);
- курсовий проект з дисципліни «Будівництво мостів та інших штучних
споруд», який виконували студенти четвертого курсу в 7-му семестрі; всього
було надано 25 проектів, з яких детально аналізувались 4 проекти (16%).
Розбіжність становить 0,25 бала (див. таблицю 4 в Додатку до висновку);
- курсову роботу з дисципліни «Економіка підприємства», яку
виконували студенти четвертого курсу в 7-му семестрі; всього було надано 25
робіт, з яких детально аналізувались 4 роботи (16%). Розбіжність становить
0,25 бала (див. таблицю 5 в Додатку до Висновку).
Отже, тематика наданих курсових проектів та курсових робіт відповідає
основним виробничим функціям молодшого спеціаліста «технікабудівельника» (проектування мостів та інших штучних споруд).
За результатами вибіркового аналізу звітів про проходження у 7-му
семестрі технологічної практики (всього було надано 25 звітів, з яких детально
аналізувались 6 (24%). Розбіжність становить 0,16 бала (див. таблицю 6 в
Додатку до висновку), експерти з’ясували наступне:
- спеціальність забезпечена програмою практики, чітко визначені
критерії оцінювання різних видів практичного навчання;
- практика проводилась згідно навчального плану-графіку;
- надані звіти складені в повному обсязі і в них зібрані матеріали
конкретного виробничого змісту та чинної нормативно-технологічної
документації;
- у звітах відображені результати відпрацьованих індивідуальних
завдань відповідно до програми практики;
- по кожному звіту надано характеристику керівника практики від
підприємства.
За результатами вибіркового аналізу звітів про проходження у 8-му
семестрі переддипломної практики (всього було надано 25 звітів, з яких
детально аналізувались – 6 (24%). Розбіжність становить 0,17 бала (див.
таблицю 7 в Додатку до висновку), експерти з’ясували наступне:
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- практика проводилась згідно навчального плану-графіку;
- надані звіти складені в повному обсязі;
- у звітах відображені результати відпрацьованих індивідуальних
завдань.
Державна атестація студентів спеціальності 5.06010110 «Будівництво
мостів та інших штучних споруд» проходить у вигляді захисту дипломних
проектів.
Основні напрямки (теми) дипломного проектування, схвалені цикловою
комісією:
Для детального вивчення експертам було надано 5 дипломних проектів. У
2016 році розбіжність становить 0,2 бала (див. таблицю 8 в Додатку до
Висновку).
В процесі аналізу вище вказаних проектів було встановлено, що:
- тематика дипломних проектів має практичну спрямованість та
орієнтована на вирішення фахових задач з проектування, будівництва,
ремонту і реконструкції залізничних, автодорожніх мостів,
шляхопроводів та інших штучних споруд;
- структура та зміст проектів в цілому відповідає завданню;
- оформлення текстових та графічних матеріалів в цілому відповідає
чинним вимогам ЄСТД та ДБН;
- на всі проекти надані рецензії;
- оцінки за виконання та захист дипломних проектів в цілому
виставлені згідно критеріїв оцінювання.
Разом з тим, по змісту та оформленню дипломних проектів мають місце
наступні зауваження (рекомендації):
1. В деяких дипломних проектах відсутня достатня аргументація
необхідності будівництва заданої штучної споруди.
2. Обсяги пояснювальних записок в окремих дипломних проектах не
відповідає рекомендованим обсягам, передбачених «Положенням про дипломне
проектування».
Внутрішня система забезпечення якості освіти у коледжі, крім
моніторингу багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи
цінностей, традицій, норм, які визначають ефективність функціонування
коледжу.
Студенти коледжу працевлаштовуються на підприємствах м. Києва та
Київської області, таких як: «Спеціалізоване управління протизсувних робіт»,
«Укрдіпродор», «Укрметротунельпроект», «Київметробуд», КП Київпастранс,
«Укргеодезмарк, ДП БУ-144 ВАТ Трест ПЗТБ та ін.
Після завершення навчання в 2016 24% випускники працевлаштувались за
напрямом підготовки.

Висновок:
Голова комісії

О.В. Нижник
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Аналіз результатів комплексних контрольних робіт студентів зі
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
освітнього рівня «молодший спеціаліст», показує, що студенти мають
достатній рівень знань з циклів гуманітарної і соціально-економічної,
математичної і 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
випускників
на
передових
підприємствах
транспортного будівництва.
8. Перелік зауважень контролюючих державних органів
та заходів їх усунення
За результатами попередньої акредитації спеціальності 5.06010110
«Будівництво мостів та інших штучних споруд», яка проводилась у 2012 році,
було складено план заходів на виконання зауважень, які були надані
експертною комісією.
Пропозиції та рекомендації попередньої акредитації
та заходи на їх виконання (усунення)
Рекомендована
Виконані заходи
пропозиція
1
2
Продовжити роботу
У бібліотеці коледжу і цикловій комісії в
щодо удосконалення
електронному вигляді знаходяться навчально-методичні
пакетів навчальнокомплекси циклу дисциплін професійної та практичної
методичних матеріалів
підготовки, що розроблені викладачами.
з дисциплін, що
формують спеціалістів
Бібліотечний
фонд
коледжу
поповнився
підручниками та довідковою літературою на українській
Забезпечити
мові, відсоток яких складає більше 70.
збільшення фонду
В електронних версіях є основні нормативні
бібліотеки
матеріали і державні будівельні норми.
нормативними
Розроблена і виставлена в Інтернеті в режимі PDF
виданнями,
віртуальна бібліотека по 136 підручникам з відповідним
підручниками та
грифом, які діють в Україні,
довідковою
Рекомендовані посилання на електронні підручники
літературою на
презентаційного типу із завданнями для студентів на весь
українській мові
час навчання в режимі ZIP.
Спеціалізовані
кабінети
та
лабораторії
Поновити кабінети
спеціальних дисциплін доукомплектовані сучасними електронними приладами, а
саме: проектор «Еpson EB-W8D» з пакетами відеофільмів,
сучасними
презентацій, фотоматеріалів по дисциплінам професійноелектронними
практичного напрямку.
приладами
При виконанні курсових та дипломних проектів
Приділити увагу до
використовується спеціальне програмне забезпечення MS
більш інтенсивній
Windows 7, MS Office Professional 2007, AutoCad 2016,
комп’ютеризації
навчального процесу, Winows XP Home, Office Basis, ПО MS Office, WinRar 4.0,
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,
особливо при
Голова комісії
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виконанні дипломних Microsoft Access, Mathcad, WinRar, Adobe Reader.
проектів

За результатами попередньої експертизи поданих у 2017 році матеріалів
акредитаційної справи зауваження та пропозиції МОН наведені в таблиці
Зауваження МОН України

Результати перевірки
На 2017 рік передплата на друковані
видання відсутня, але в коледжі в доступі
наявні електронні версії журналів за 2016
– 2017 роки:
- Автомобільні дороги і дорожнє
1. Перевірити наявність передплати на
будівництво;
фахові періодичні видання за 2017 рік
- Будівельні матеріали та вироби;
- Будівельне виробництво;
- Наука та прогрес транспорту;
- Будівництво, матеріалознавство та
машинобудування.
2. Відсутня інформація щодо розгляду
Акредитаційні матеріали та навчальні
акредитаційних матеріалів та навчальних плани розглянуті та затверджені на
планів на засіданні Вченої ради
засіданні Вченої ради КДАВТ, протокол
Академії.
№ 24 від 25 травня 2017 року.
Опис внутрішньої системи забезпечення
3. Відсутня інформація щодо опису
якості освіти у коледжі представлений в
внутрішньої системи якості освіти у ВНЗ
експертних висновках (додаток 10).
4. Відсутня порівняльна таблиця
Порівняльна
таблиця
дотримання
дотримання Технологічних вимог щодо
Технологічних вимог щодо навчальноматеріально-технічного, навчальнометодичного
та
інформаційного
методичного та інформаційного
забезпечення
освітньої
діяльності
забезпечення освітньої діяльності у
додається (додаток 9).
сфері вищої освіти затверджених
постановою КМУ від 30.12.2015 р,
№1187

9. Загальні висновки і пропозиції
На підставі аналізу матеріалів, наданих коледжем, а також результатів
перевірки діяльності на місці, експертна комісія вважає можливим зробити
наступні висновки:
- надана правова документація є достовірною, повною за обсягом та є
такою, що відповідає Державним вимогам до акредитації спеціальності;
- зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.06010110 «Будівництво
мостів та інших штучних споруд» за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст» відповідає Галузевим стандартам вищої освіти;
- організація освітнього процесу, навчально-методичне та інформаційне
забезпечення спеціальності відповідають ліцензійним вимогам;
- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших
спеціалістів зі спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших
штучних споруд» відповідає ліцензійним вимогам;
- матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає
нормативним вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів
Голова комісії
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та інших штучних споруд».
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:
1. Активізувати профорієнтаційну роботу, здійснювати постійне
впровадження сучасних профорієнтаційних заходів для збільшення
контингенту студентів і залучення обдарованої молоді.
2. Продовжити роботу над впровадженням в освітній процес елементів
сучасних інформаційних технологій.
3. Продовжити поповнення бібліотечного фонду новою науковометодичною літературою (в тому числі – власними методичними розробками),
спеціальними довідниками у відповідності до навчальних планів, з урахуванням
новітніх досягнень науки в галузі знань «Будівництво та архітектура».
4. Щорічно забезпечувати передплату на фахові періодичні видання.
5. Встановити та налаштувати бездротову мережу Wi-Fi з доступом до
глобальної мережі Інтернет в читальному залі бібліотеки та гуртожитках.
6. Контролювати використання нових форм організації самостійної роботи
студентів.
На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки
діяльності на місці, експертна комісія може зробити загальний висновок
про можливість акредитації спеціальності 5.06010110 «Будівництво
мостів та інших штучних споруд» споруд у Київському транспортнотехнологічному коледжі Київської державної академії водного транспорту
імені
гетьмана
Петра
Конашевича-Сагайдачного
за
освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом 50
осіб денної і 25 осіб заочної форми навчання.
Голова комісії:
професор кафедри організації й технології будівництва
та охорони праці» будівельного факультету
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка,
доктор технічних наук

О.В. Нижник

Експерт:
голова циклової комісії «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» Харківського
автомобільно-дорожнього технікуму, викладач
вищої категорії

М.О. Митрохіна

З висновками експертизи ознайомлений:
В.о. ректора КДАВТ

О.В. Зорька

Директор Київського транспортнотехнологічного коледжу КДАВТ

Голова комісії

І.О. Величко

О.В. Нижник

Додаток 1
ПОГОДЖЕНО
Голова експертної комісії МОН
____________ О.В. Нижник
«___»___________2017 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КТТК КДАВТ
__________ І.О. Величко
«___»_________2017 р.

Графік
проведення контрольних зрізів знань студентами
спеціальності 5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
Київського транспортно-технологічного коледжу КДАВТ
№
з/п

1
2
3
4
5
6

Дисципліна

Історія України
Основи правознавства
Геодезія
Безпека життєдіяльності
Конструкції мостів та інших
штучних споруд
Будівництво мостів та інших
штучних споруд

Група

Дата

Час

3-БМ-1
2-БМ-1
2-БМ-1
3-БМ-1

26.06.17

27.06.17
26.06.17
27.06.17

1225-1345
1225-1345
1355-1515
900-1020

Ауд.
Викладач
Н.С.Міщенко
304
504 Л.П. Римар-Щербина
410
Н.В.Неживлюк
Л.П. Римар-Щербина
504

4-БМ-1

26.06.17

900-1020

219

Н.А.Шумейко

М.О.Митрохіна

4-БМ-1

27.06.17

900-1020

219

Г.М.Каплунов

М.О.Митрохіна

Заступник директора з навчальної роботи КТТК КДАВТ

Експерт
О.В. Нижник
М.О.Митрохіна
М.О.Митрохіна
О.В. Нижник

Д.П. Партицький

Додаток 2
Зведена відомість
порівняння комплексних контрольних робіт при самоаналізі та при експертній перевірці
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» («Будівництво мостів та інших штучних споруд»)
у Київському транспортно-технологічному коледжі КТТК КДАВТ

Назва дисципліни

1 Історія України
2 Основи правознавства
Разом
1 Геодезія
2 Безпека життєдіяльності
Разом
1 Конструкції мостів та інших штучних споруд
2 Будівництво мостів та інших штучних споруд
Разом

Група

№

Експертиза
Самоаналіз
Відхилення від
Виконувало
Виконувало
критеріїв
акредитації
КільКільККР
ККР
кість
Абсолютна Якість
Абсолютна Якість
кість
Абсолютна
Група
студе- КільЯкість
студе- Кільуспішність %
успішність %
%
%
успішність,
нтів
кість
%
нтів кість
%
Дисципліни циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки
3-БМ-1 17
17 100
94,1
58,8 3-БМ-1 16
16 100
94,1
56,3
0
-2,5
2-БМ-1 14
14 100
100
78,6 2-БМ-1 14
14 100
100
71,4
0
-7,2
31
31 100
97,1
68,7
30
30 100
97,1
63,4
0
-5,3
Дисципліни циклу математичної та природничо-наукової підготовки
2-БМ-1
14
14 100
100
57,1 2-БМ-1 14
14 100
100
50,0
0
-7,1
3-БМ-1
17
17 100
100
64,7 3-БМ-1 16
16 100
100
62,5
0
-2,2
31
31 100
100
60,9
30
30 100
100
56,3
0
-4,6
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
4-БМ-1
16
15 93,8
100
73,3 4-БМ-1 16
15 93,8
100
66,7
0
- 6,6
4-БМ-1
16
15 93,8
100
60,0 4-БМ-1 16
15 93,8
100
60
0
0
32
30 93,8
100
66,7
32
30 93,8
100
63,4
0
-3,4

Голова комісії – доктор технічних наук, професор кафедри «Організації й технології будівництва та охорони праці»
будівельного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

О.В.Нижник

Експерт – голова циклової комісії «Будівництво мостів та інших штучних споруд» Харківського автомобільно-дорожнього
технікуму, викладач-методист, викладач дисциплін «Будівництво мостів та інших штучних споруд», «Підвалини і
фундаменти»

М.О.Митрохіна

Директор КТТК

І.О.Величко

Додаток 3
Порівняльна відомість
оцінок курсового проекту з дисципліни
«Конструкції мостів та інших штучних споруд»
спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
у Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ
№
п/п

Прізвище та
ініціали
студентів

1

Тамоян Т.Г.

2

Височан О.В.

3

Тітаренко А.В.

4

Антоненко Д.М.
Середній бал

Група

Оцінка
навчальна
заключна

3-БМ5 (відмінно)
1
3-БМ5 (відмінно)
1
3-БМ4 (добре)
1
3-БМ3
1
(задовільно)
4,25

Оцінка
експертів
5 (відмінно)
4 (добре)

1

4 (добре)
3
(задовільно)
4,00

Голова комісії – доктор технічних наук, професор
кафедри «Організації й технології будівництва та
охорони праці» будівельного факультету Полтавського
національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка
Експерт – голова циклової комісії «Будівництво мостів
та інших штучних споруд» Харківського автомобільнодорожнього технікуму, викладач-методист, викладач
дисциплін «Будівництво мостів та інших штучних
споруд», «Підвалини і фундаменти»
Директор КТТК

Розбіжність

0,25

О.В.Нижник

М.О.Митрохіна
І.О. Величко

Додаток 4
Порівняльна відомість
оцінок курсового проекту з дисципліни
«Будівництво мостів та інших штучних споруд»
спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
у Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ

№
п/п

Прізвище та
ініціали
студентів

1

Кулаківський Д.І.

2

Розна А.В.

3

Яковенко Д.В.

4

Скопич М.В.

Середній бал

Група

Оцінка
навчальна
заключна

Оцінка
експертів

4-БМ5(відмінно)
5(відмінно)
1
4-БМ5(відмінно)
4 (добре)
1
4-БМ4 (добре)
4 (добре)
1
4-БМ3(задовільно) 3(задовільно)
1
4,25
4,00

Голова комісії – доктор технічних наук, професор
кафедри «Організації й технології будівництва та охорони
праці» будівельного факультету Полтавського
національного технічного університету імені Юрія
Кондратюка

Розбіжність

1

0,25

О.В.Нижник

Експерт – голова циклової комісії «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» Харківського автомобільнодорожнього технікуму, викладач-методист, викладач
дисциплін «Будівництво мостів та інших штучних
М.О.Митрохіна
споруд», «Підвалини і фундаменти»
Директор КТТК

І.О. Величко

2

Додаток 5
Порівняльна відомість
оцінок курсової роботи з дисципліни
«Економіка підприємства»
спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
у Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ

1
2
3

Прізвище та
ініціали
студентів
Прилуцький Д.Л.
Максименко Р.В.
Блошкін О.А.

4-БМ-1
4-БМ-1
4-БМ-1

4

Кирієнко В.А.

4-БМ-1

№
п/п

Середній бал

Група

Оцінка
навчальна
заключна
4 (добре)
5 (відмінно)
5 (відмінно)
3
(задовільно)
4,25

Оцінка
експертів

Розбіжність

4 (добре)
5 (відмінно)
4 (добре)
3
(задовільно)
4,00

1

Голова комісії – доктор технічних наук, професор кафедри
«Організації й технології будівництва та охорони праці»
будівельного факультету Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
Експерт – голова циклової комісії «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» Харківського автомобільнодорожнього технікуму, викладач-методист, викладач
дисциплін «Будівництво мостів та інших штучних споруд»,
«Підвалини і фундаменти»
Директор КТТК

Голова комісії

0,25

О.В.Нижник

М.О.Митрохіна
І.О.Величко

О.В. Нижник

3

Додаток 6
Порівняльна відомість
оцінок за звіти технологічної практики
спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
у Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Прізвище та ініціали
студентів
Сябро С.М.
Онищенко О.І.
Тітаренко А.В.
Дидикало А.А.
Височан О.В.
Петровський В.С.

Група
3-БМ1
3-БМ1
3-БМ1
3-БМ1
3-БМ1
3-БМ1

Середній бал

Оцінка
навчальна
заключна

Оцінка
експертів

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

4 (добре)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

4 (добре)

4 (добре)

4,83

4,67

Голова комісії – доктор технічних наук, професор кафедри
«Організації й технології будівництва та охорони праці»
будівельного факультету Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
Експерт – голова циклової комісії «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» Харківського автомобільнодорожнього технікуму, викладач-методист, викладач
дисциплін «Будівництво мостів та інших штучних споруд»,
«Підвалини і фундаменти»
Директор КТТК

Розбіжність

1

0,16

О.В.Нижник

М.О.Митрохіна
І.О.Величко

Голова комісії

О.В. Нижник

4

Додаток 7
Порівняльна відомість
оцінок за звіти переддипломної практики
спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
у Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ
№
п/п

Прізвище та ініціали
студентів

1

Блошкін О.Л.

2

Максименко Р.В.

3
4
5
6

Костенко І.О.
Кирієнко В.А.
Кірієнко М.А.
Поддубецька В.А.

Група
4-БМ1
4-БМ1
4-БМ1
4-БМ1
4-БМ1
4-БМ1

Середній бал

Оцінка
навчальна
заключна

Оцінка
експертів

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

4 (добре)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5,00

4,83

Голова комісії – доктор технічних наук, професор кафедри
«Організації й технології будівництва та охорони праці»
будівельного факультету Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
Експерт – голова циклової комісії «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» Харківського автомобільнодорожнього технікуму, викладач-методист, викладач
дисциплін «Будівництво мостів та інших штучних споруд»,
«Підвалини і фундаменти»
Директор КТТК

Розбіжність

0,17

О.В.Нижник

М.О.Митрохіна
І.О. Величко

Голова комісії

1

О.В. Нижник

5

Додаток 8
Порівняльна відомість
оцінок захисту дипломних проектів
спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»
у Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ
№
п/п

Прізвище та ініціали
студентів

1

Піддубецька В.А.

2

Кулаківський Д.І.

3

Шевель М.О.

4

Юденко Д.В.

5

Кирієнко В.А.
Середній бал

Група
4-БМ1
4-БМ1
4-БМ1
4-БМ1
4-БМ1

Оцінка
навчальна
заключна

Оцінка
експертів

Розбіжність

5 (відмінно)

4 (добре)

1

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

5 (відмінно)

4 (добре)

4 (добре)

3
(задовільно)
4,40

3
(задовільно)
4,20

Голова комісії – доктор технічних наук, професор кафедри
«Організації й технології будівництва та охорони праці»
будівельного факультету Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка
Експерт – голова циклової комісії «Будівництво мостів та
інших штучних споруд» Харківського автомобільнодорожнього технікуму, викладач-методист, викладач
дисциплін «Будівництво мостів та інших штучних споруд»,
«Підвалини і фундаменти»
Директор КТТК

О.В.Нижник

М.О.Митрохіна
І.О.Величко

Голова комісії

0,20

О.В. Нижник

6

Додаток 9
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності нормативам для підготовки фахівців з вищою освітою
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності
5.06010110 «Будівництво мостів та інших штучних споруд»

№
з/п

Назва показника (нормативу)

1

2

Відхилення
Значення Фактичне
фактичного
показника значення
значення показника
(нормативу) показника
від нормативного
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
1.2 Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
50/25
навчання/заочна форма навчання)

+

відповідає

18/2

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
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)

Голова комісії

О.В. Нижник

–

–

–

–

–

7
1
2
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):
- цикл гуманітарної і соціально-економічної
підготовки
- цикл математичної і природничо-наукової
підготовки
- цикл професійної та практичної підготовки
2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

3

4

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

64

+39

25
25

70
90

+45
+65

+

+

відповідає

–

–

–

–
–

–
–

100

немає відхилення

100

+30

6

відповідає

–
–
3. Матеріально-технічна база
3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідним для
100
виконання навчальних програм
(у % від потреби)
3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від
70
потреби)
3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
6
здоровя людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн»)
Голова комісії

О.В. Нижник

8
1
2
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")

3

4

5

3

–

–

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

+

+

відповідає

+

+

відповідає

+

+

відповідає

100

100

немає відхилення

100

100

немає відхилення

100

100

немає відхилення

100

100

немає відхилення

100

100

немає відхилення

+

+

відповідає

100

100

немає відхилення

+

+

відповідає

100

немає відхилення

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної
компоненти)
4.2 Наявність освітньо-професійної програми
підготовки фахівця (у т.ч. варіативної
компоненти)
4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення
для кожної навчальної дисципліни навчального
плану (% від потреби):
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм
дисциплін
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань
для лабораторних робіт (% від потреби)
4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних,
курсових робіт (проектів)
4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціальногуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик
(% від потреби)
4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання
дипломних проектів (робіт), державних
екзаменів
4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у тому числі з використанням
інформаційних технологій) (% від потреби)
4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
студентів

5. Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість студентів підручниками,
навчальними посібниками, що містяться у
власній бібліотеці (% від потреби)
Голова комісії

100

О.В. Нижник

9
1
2
5.2 Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загального контингенту
студентів (% від потреби)
5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими
періодичними виданнями
5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до
Інтернету як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій;
- наявність каналів доступу

3

4

5

3

6

+3

3

3

немає відхилення

+
+

+
+

відповідає
відповідає

Голова комісії

О.В. Нижник

Експерт

М.О. Митрохіна

В.о. ректора КДАВТ

О.В. Зорька

Директор КТТК

І.О.Величко

Голова комісії

О.В. Нижник
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Додаток 10
Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності у Київському
транспортно-технологічному коледжі Київської державної академії водного
транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (далі – коледж)
ґрунтується на основних засадах «Положення про організацію освітнього процесу в
Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ» розглянуто і схвалено
на засіданні педагогічної ради прокол №7 від 30.06.2015, постанови Кабінету
Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах» (із змінами, внесеними згідно з
постановами КМ України № 1124 від 31.10.2011, №801 від 15.08.2012, №692 від
18.09.2013, №507 від 27.05.2014), постанови Кабінету Міністрів України від
29.08.03 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» (із змінами згідно з
Постановами КМ №329 від 15.03.2006, №1019 від 08.08.2007, №926 від 31.08.2011,
№801 від 15.08.2012, №538 від 07.08.2013, №446 від 27.05.2014), Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 24.12.2003 №847 (у редакції наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 №1377), наказу Міністерства освіти
і науки України від 13.06.2012 № 689 «Про затвердження Державних вимог до
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу».
Система внутрішнього забезпечення якості у коледжі передбачає:
 контроль за:
 кадровим забезпеченням освітньої діяльності;
 навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;
 матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності;
 якістю проведення навчальних занять;
 якістю знань студентів;
 здійснення моніторингу та періодичного перегляду навчальних
програм;
 забезпечення публічності інформації про навчальний процес.
Контроль за кадровим забезпеченням
У коледжі навчальні заняття проводяться педагогічними працівниками, які
переважно мають значний досвід практичної діяльності.
Педагогічні працівники коледжу:
 мають високий чи достатній рівень професіоналізму;
 володіють формами і методами педагогічної діяльності;
 забезпечують стандарти навчання і виховання;
 підвищують кваліфікацію (1 раз на 5 років);
 мають власні методичні розробки;
 проходять атестацію відповідно до «Типового положення про атестацію
педагогічних працівників».
Контроль за якістю кадрового забезпечення навчального процесу у коледжі
здійснює відділ кадрів, рейтингова комісія, навчально-методичний відділ.
Голова комісії
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Рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників
Щорічне підведення підсумків роботи педагогічних працівників коледжу
здійснюється відповідно до «Положення про рейтингову систему оцінювання
якості роботи педагогічних працівників КТТК КДАВТ» затверджене засіданням
Педагогічної ради від 24 січня 2017 року (протокол №3). Склад постійно діючої
рейтингової комісії коледжу затверджується наказом директора щорічно.
Рейтингова система оцінювання роботи педагогічних працівників є стимулом
для підвищення якості їх роботи.
В основу рейтингової системи оцінювання роботи педагогічних працівників
покладені положення Закону України «Про вищу освіту», часові нормативи,
визначені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450
«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та
переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"
згідно з якими основними видами робіт педагогічних працівників є:

навчальна робота;

навчально-методична;

організаційна;

виховна.
Рейтингове оцінювання роботи педагогічного працівника ґрунтується на
результатах виконання ним індивідуального плану роботи за навчальний рік за
нормами часу для всіх видів робіт.
Результати рейтингового оцінювання кожного педагогічного працівника
перевіряються та затверджуються рейтинговою комісією Коледжу.
Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» коледж забезпечує
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників не рідше, ніж
один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати як з відривом,
так і без відриву від основної роботи.
Педагогічні працівники підвищення кваліфікації і стажування за професійнопедагогічним спрямуванням проходять переважно в Національній академії
управління, Державний економіко-технологічний університет транспорту, курси
підвищення кваліфікації в університеті менеджменту освіти НАПН України, НПУ
імені М. П. Драгоманова МОН України, інших ВНЗ III-IV рівнів акредитації,
інститутах післядипломної освіти.
Метою такого підвищення кваліфікації і стажування педагогічних
працівників є формування якісного педагогічного персоналу коледжу, що
спрямоване на розв’язання кадрових проблем, реалізацію механізмів кар’єрного
росту педагогічних працівників, їх мотивації до якісної професійної діяльності та
соціального захисту тощо.
Проведення стажування регламентується «Положенням про атестацію
педагогічних працівників Київського транспортно-технологічного коледжу
КДАВТ», затвердженим наказом директора коледжу від 30.09.2016 року.
Підвищення кваліфікації і стажування педагогічних працівників здійснюється
за індивідуальними планами.
Контроль за якістю підвищення кваліфікації і стажування педагогічних
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працівників коледжу (складанням планів, їх неухильним виконанням і звітністю)
здійснюють голови циклових комісій, навчально-методичний відділ.
Контроль за навчально-методичним забезпеченням
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців ОКР «Молодший
спеціаліст» відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти і складається із забезпечення таких вимог, а саме:
 наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч.
варіативної компоненти);
 наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у т.ч.
варіативної компоненти);
 наявність навчального плану, затвердженого в установленому порядку;
 наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної
дисципліни навчального плану (%):
 навчальних і робочих навчальних програм дисциплін - 100;
 планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних
робіт - 100;
 методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт (проектів) 100;
 наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін
гуманітарної і соціально-економічної, математичної і природничо-наукової ,
професійної і практичної підготовки (%) - 100;
 забезпеченість програмами всіх видів практик (%) - 100;
 наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт
(проектів), державних екзаменів;
 дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з
використанням інформаційних технологій), % - 100;
 наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів.
Контроль за відповідністю реальних показників навчально-методичного
забезпечення навчального процесу у коледжі нормативним, здійснюють перед
початком нового навчального року навчально-методичний відділ, а далі - постійно
завідувачі відділень та голови циклових комісій у межах своїх посадових
обов’язків.
Підготовка та оновлення навчально-методичних комплексів дисциплін
Навчально-методичні комплекси (НМК) дисциплін є одним із основних
елементів навчально-методичного забезпечення навчального процесу.
Підготовку НМК дисциплін здійснюють педагогічні працівники, які
відповідають за їх викладання, коли дисципліна вводиться в робочий навчальний
план підготовки фахівців, у двох примірниках, один з яких зберігається у цикловій
комісії, другий - у методичному кабінеті.
НМК дисципліни містить:

титульну сторінку;

зміст;

витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики;

витяг з освітньо-професійної програми;

навчальну програму навчальної дисципліни;
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робочу навчальну програму навчальної дисципліни;

конспект лекційних занять;

методичні рекомендації для проведення лабораторних, практичних та
семінарських занять;

тематику курсових робіт (проектів) та методичні рекомендації до їх
виконання; рецензії керівників на курсові роботи;

засоби діагностики з навчальної дисципліни;

методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
з навчальної дисципліни;

індивідуальні завдання;

відомості про забезпечення студентів навчальною та методичною
літературою;

навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання
(за потреби);

підручники, навчальні посібники, електронні підручники і навчальні
посібники, практикуми, тести, методичні рекомендації.
Кожна навчальна дисципліна, яка викладається повинна мати електронну
підтримку у вигляді електронного портфеля студента із теоретичним матеріалом,
ресурсами для виконання лабораторних та практичних робіт, самостійної роботи,
поточного та підсумкового контролю. Електронний портфель студента з кожної
дисципліни у вільному доступі є у бібліотеці коледжу.
Контроль за якістю НМК дисциплін постійно здійснюють голови циклових
комісій та навчально-методичний відділ під час щорічної перевірки готовності
навчально-методичного забезпечення навчального процесу до нового навчального
року.
Контроль за матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у коледжі
відповідає вимогам до проведення лекційних, практичних і лабораторних занять,
навчальної та виробничої практик, що наведені у вищезазначених документах.
Вони визначають мінімальні нормативи для забезпечення підготовки
фахівців ОКР «молодший спеціаліст» матеріально-технічною та інформаційною
базою, а саме:
- забезпеченість
лабораторіями,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними для виконання навчальних планів і програм підготовки фахівців у
коледжі за напрямами та спеціальностями (у % від потреби) - 100;
- забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) - 100;
- кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів - 6;
- наявність пунктів харчування;
- наявність спортивного залу;
- наявність стадіону або спортивного майданчика;
- наявність медичного пункту;
- забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що
містяться у бібліотеці коледжу (%) - 100 (1 підручник чи навчальний посібник на 3х студентів);
- співвідношення посадкових місць у читальних залах коледжу до
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загального контингенту студентів (%) - 6;
- забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями - 3;
- можливість доступу педагогічних працівників і студентів до мережі
Інтернет як джерела інформації.
Контроль за виконанням і дотриманням зазначених нормативів у коледжі
здійснюють у межах своїх службових обов’язків заступники директорів, завідувачі
відділень, голови циклових комісій, а також навчально-методичний відділ,
бібліотека шляхом систематичної перевірки реального стану кожного показника
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення і в разі його
невідповідності нормативному - вжиття необхідних заходів щодо його поліпшення.
З метою удосконалення матеріально-технічної бази навчальних лабораторій,
покращення їх навчально-методичного забезпечення, приведення умов навчання у
відповідність до існуючих вимог охорони праці та пожежної безпеки один раз на
п’ять років проводиться атестація навчальних лабораторій.
Контроль за якістю проведення навчальних занять
Для організації та оцінювання якості проведення лекційних, практичних і
лабораторних занять щороку директором коледжу:

затверджується склад організаційно-методичної комісії із числа
завідувачів відділень та методистів для здійснення контролю якості навчання у
коледжі. Очолює комісію заступник директора з навчальної роботи;

затверджується графік проведення відкритих занять у коледжі, що
формується за поданням методиста спільно із головами циклових комісій;

затверджується графік внутрішнього контролю за проведенням
лекційних, практичних та лабораторних занять.
Аналіз відвіданих занять фіксується у журналах відвідувань та обговорюється
на засіданнях циклових комісій, методичної ради, атестаційної комісії.
Відповідальними за організацію, проведення і контроль за якістю
практичного навчання студентів у коледжі є завідувач з навчально-виробничої
практики, голови циклових комісій, навчально-методичний відділ.
Контроль за якістю самостійної роботи студентів
Для забезпечення високої якості підготовки фахівців у коледжі самостійна
робота студентів денної форми навчання організовується та координується
педагогічними працівниками, які відповідають за викладання дисциплін відповідно
до «Положення про самостійну роботу студентів Полтавського коледжу харчових
технологій Національного університету харчових технологій».
Обсяг самостійної роботи студентів для окремої дисципліни визначається
навчальним планом підготовки за відповідною спеціальністю.
Педагогічні працівники, які відповідають за викладання дисциплін,
розробляють відповідне методичне забезпечення та індивідуальні завдання для
студентів.
Самостійна робота студентів завершується відповідною атестацією оцінюванням рівня набутих ними знань (у цілому - за весь обсяг роботи або його
частини).
Відповідальність за проведення самостійної роботи студентів несуть
педагогічні працівники.
Контроль за самостійною роботою студентів здійснюють голови циклових
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(фахових) комісій та навчально-методичний відділ.
Контроль за якістю знань студентів. Поточний контроль знань, підсумкова
атестація
Контроль за якістю знань студентів проводиться відповідно до п.4.3
«Положення про організацію освітнього процесу в Київському транспортнотехнологічному коледжі КДАВТ» від 30.06.2015 (прокол №7). Формами контролю
знань студентів є поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення теоретичних,
практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи.
Поточна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу
кожного розділу (теми), на які викладачем дисципліни поділено її навчальний
матеріал.
Поточна атестація має визначити рівень знань та вмінь студента, набутих під
час усіх видів аудиторних занять і самостійної роботи.
До підсумкової атестації входить семестрова та державна атестація
студента.
Студент допускається до семестрового контролю, якщо він виконав усі види
робіт, завдань, передбачених робочим навчальним планом на семестр з відповідної
навчальної дисципліни.
Проведення семестрової атестації у формах семестрового іспиту чи заліку з
конкретної навчальної дисципліни регламентується робочим навчальним планом
спеціальності.
Результати теоретичного та практичного навчання студентів аналізуються
завідувачами відділень, узагальнюються у навчально-методичному відділі та
оприлюднюються на засіданнях методичної, адміністративної, педагогічної ради
коледжу.
Проведення директорського контролю знань студентів
Директорський контроль знань проводиться на підставі п.5.2 «Положення про
організацію освітнього процесу в Київському транспортно-технологічному коледжі
КДАВТ» від 30.06.2015 (прокол №7) і здійснюється з метою:

визначення рівня якості викладання навчальних дисциплін;

оцінки залишкових знань студентів з навчальних дисциплін з
наступним аналізом якості навчання та викладання;

отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності
й активності студентів;

перевірки якості організації навчального процесу;

забезпечення можливості внесення змін до програм навчальних
дисциплін.
Контроль знань студентів проводиться у разі:

планових перевірок якості підготовки фахівців;

підготовки до акредитації спеціальності;

в інших випадках (при атестації педагогічного працівника, за поданням
навчально-методичного відділу, якщо результати поточного або підсумкового
контролю знань суттєво відрізняються за показниками успішності від середніх, у
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разі звертання студентів з приводу низької якості викладання).
Контроль знань проводиться згідно з графіком та позапланово.
Графік проведення директорських контрольних робіт погоджується на
методичній раді та затверджується директором коледжу.
Контроль знань студентів проводиться у письмовій тестовій формі за
комплектами контрольних завдань, підготовленими на базі засобів діагностики
знань відповідної дисципліни
Аналіз контролю знань студентів разом з перевіреними роботами здається і
зберігається у навчально-методичному відділі впродовж одного навчального року.
Результати проведення директорського контролю знань студентів
обговорюються на засіданні методичної, адміністративної, педагогічної ради, за
результатами якого приймається мотивоване рішення та розробляють заходи по
усуненню виявлених недоліків в рівні знань і їх оцінюванні.
Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм
З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців у
коледжі розроблено механізм затвердження, періодичного перегляду та
моніторингу навчальних програм підготовки фахівців.
Проектування та розробка основних навчальних планів регламентується
стандартами освітньої діяльності, стандартами вищої освіти за напрямами
підготовки, спеціальностями, наказами МОН України, інструктивними листами,
положеннями МОН України та положеннями коледжу.
Структура та зміст навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у
коледжі передбачає наявність таких блоків дисциплін:
 нормативні дисципліни згідно з вимогами стандартів вищої освіти України
(перелік дисциплін, їх обсяги та форми атестації визначаються стандартом вищої
освіти України, згідно з вимогами МОН України у рамках відповідної
спеціальності);
 вибіркові дисципліни (перелік дисциплін визначається методичною радою
коледжу, а циклова комісія визначає місце цих дисциплін у навчальному плані,
розподіл часу між форми їх вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації).
Формування робочих навчальних планів
Для всіх спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
коледжі, на кожний навчальний рік голови циклових комісій складають навчальні
плани підготовки фахівців відповідно до вимог стандартів вищої освіти.
Вхідною інформацією для формування навчальних планів підготовки
фахівців на навчальний рік (їх вибіркової складової) є:
 аналіз стратегічних планів розвитку відповідних галузей економіки
України та визначення майбутніх потреб галузі;
 інформація від підприємств, організацій та установ-роботодавців щодо їх
поточних та перспективних потреб;
 відгуки випускників спеціальності щодо відповідності навчальних планів
потребам виробничої сфери.
Робочі навчальні плани затверджуються заступником директора з навчальної
роботи.
Графік навчального процесу після погодження із директором коледжу
затверджується проректором з навчально-методичної та наукової роботи академії.
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Формування робочої навчальної програми дисципліни
Протягом року викладач дисципліни аналізує вхідну інформацію, а саме:
 робочий навчальний план;
 інформацію від підприємств, організацій та установ-роботодавців щодо їх
поточних та перспективних потреб;
 відгуки випускників спеціальності щодо відповідності навчальних планів
коледжу потребам виробничої сфери;
 результати анкетування студентів про послідовність викладання
дисципліни.
До початку нового навчального року на підставі вхідної інформації викладач
дисципліни формує (оновлює) робочу навчальну програму дисципліни та
представляє на розгляд на засіданні циклової комісії.
Забезпечення публічності інформації про навчальний процес
У коледжі інформація щодо організації навчальної роботи з підготовки
фахівців розміщена на сайті коледжу: http://kttk.kiev.ua
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