
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

за спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування» у 
Івано-Франківському коледжі 

Львівського національного аграрного університету

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 961-А від 
06.06.2017р. «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою 
проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 
спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» у Івано-Франківському 
коледжі Львівського національного аграрного університету, експертна 
комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу в такому 
складі:

голова експертної комісії -  Євсюков Тарас Олексійович декан 
факультету землевпорядкування Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри геодезії 
та картографії доктор економічних наук .
член експертної комісії -  Козій Галина Володимирівна, завідувач 
відділення «Землевпорядкування» Кіцманський технікум 
Подільського державного аграрно-технічного університету.

Під час роботи експертна комісія розглянула подані матеріали та 
провела перевірку діяльності Івано-Франківського коледжу Львівського 
національного аграрного університету щодо підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.0801G102 
«Землевпорядкування».

В процесі аналізу:
- були залучені й вивчені матеріали самоаналізу спеціальності;
-вибірково перевірені документи коледжу, які підтверджують загальні

відомості про коледж;
-вибірково перевірені курсові роботи, курсові проекти та звіти про 

проходження технологічної та переддипломної практики;
- здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних 

робіт з дисциплін гуманітарної соціально-економічної підготовки, 
математичної та природничо-наукової і професійної та практичної 
підготовки;

-проведено ознайомлення з матеріально-технічною базою та фактичним 
станом навчальних приміщень, кабінетів та лабораторій;

- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу, організації навчальної, методичної та виховної роботи;

-проаналізовано стан кадрового забезпечення;
- проведені наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та 

студентами коледжу.
На підставі вивчення навчально-методичного, матеріально-технічного, 

кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки фахівців за освітньо-
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кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст” експертна комісія встановила 
наступне.

1.Загальна характеристика Івано-Франківського коледжу Львівського 
НАУ та спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного 
університету є державним вищим навчальним закладом, структурним 
підрозділом Львівського національного аграрного університету, 
підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Повне офіційне найменування коледжу: Івано-Франківський коледж 
Львівського національного аграрного університету.

Місцезнаходження Івано-Франківського коледжу Львівського 
національного аграрного університету: Україна, 76492, Івано-Франківська 
обл., м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 11, телефон (0342) 55-47-14, факс 
55-48-97, e-mail: agrarcol@ukr.net.

Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (серія ЛВ № 
000307) акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними 
рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та 
ліцензованого обсягу Львівського національного аграрного університету, 
коледж має право на проведення освітньої діяльності, пов'язаної з наданням 
вищої освіти з наступних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста:

- 5.03040101 «Правознавство» (081 Право);
- 5.05170108 «Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів» 

(181 Харчові технології);
- 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського 

господарства» (201 Агрономія);
- 5.03 060101 «Організація виробництва»(073 Менеджмент);
- 5.03050801 «Фінанси і кредит» (072 Фінанси, банківська справа та 

страхування);
- 5.09010303 «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» (206 

Садово-паркове господарство);
- 5.04010602 «Прикладна екологія» (101 Екологія);
- 5.08010102 «Землевпорядкування» (193 Геодезія та землеустрій).
Івано-Франківський коледж створений відповідно до Постанови Ради

Міністрів Української РСР від 13 вересня 1965 року №894 як Івано- 
Франківський сільськогосподарський технікум. Згідно з наказом 
Міністерства агропромислового комплексу України від 24 березня 1999 року 
№131 «Про перейменування Івано-Франківського сільськогосподарського 
технікуму» технікум перейменовано в Івано-Франківський державний 
аграрний коледж.

За наказом ректора університету від 06.07.2006 року №78 на підставі 
наказу Міністерства аграрної політики від 23.06.2006 року №326 коледж 
ввійшов як структурний підрозділ до Львівського державного аграрного 
університету.
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На виконання Указу Президента України від 24 березня 2008 року 
№258/2008 «Про надання Львівському державному аграрному університету 
статусу національного», коледж перейменовано в Івано-Франківський 
коледж Львівського національного аграрного університету (наказ №46 від 18 
квітня 2008 року).

Основними установчими документами, які забезпечують умови 
діяльності Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ є:

-Довідка АА № 796101 про включення до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України від 29.03.2013 року;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців№ 21178185 від 16.09.2015 p.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 
№459730;

Статут Львівського національного аграрного університету, 
затверджений Міністерством освіти і науки України 17.02.2017 року;

-Положення про Івано-Франківський коледж ЛНАУ, затверджене 
ректором Львівського національного аграрного університету 06.04.2017 року;

- Ліцензія ЛВ №000307;
Коледж має чотири відділення: економічне, технологічне, юридичне, 

заочне. Навчальний процес забезпечує 72 працівників, з них 69 штатних 
викладачів дев’яти циклових комісій, серед яких 32 викладачів вищої 
категорії, 9 -  «старший викладач», 2 -  «викладач - методист», 6 -  з 
науковими ступенями (за основним місцем -  5, за сумісництвом -  1).

Станом на 01.01.2017 р. контингент студентів коледжу становив 919 
осіб, у тому числі денної форми навчання 658 осіб, заочної 261 осіб.

Педагогічний колектив коледжу постійно працює в творчому пошуку, 
направленому на вдосконалення навчального процесу. У навчальний процес 
міцно ввійшли сучасні геодезичні прилади, обладнання, комп’ютерна техніка 
і програмне забезпечення, які використовуються як при проведенні 
теоретичних занять так і всіх видів практик. Велику увагу в коледжі 
приділено організації самостійної роботи студентів з підручниками та 
електронними посібниками. З усіх дисциплін створені навчально-методичні 
комплекси.

Матеріальною базою для практичного навчання студентів є відповідно 
обладнані кабінети, лабораторії, а також бази підприємств та установ для 
проходження практик. У коледжі оснащено 3 комп’ютерних навчальних 
лабораторії, 6 мультимедійних аудиторій для проведення лекцій та 2 
переносних мультимедійних комплекти. Всього у навчальному процесі 
використовується 59 персональних комп’ютерів. Студенти виконують 
обчислення з лабораторних, практичних та курсових робіт, курсових проектів 
на ПК. При кабінетах і лабораторіях працюють гуртки студентської наукової 
творчості, де студенти пишуть реферати, доповіді для навчально- 
теоретичних і практичних конференцій.

Очолює коледж директор Костюк Богдан Андрійович, 1945 року 
народження, освіта вища. У 1979 році закінчив Львівський
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сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Агрономія», кваліфікація -
-  вчений агроном. Загальний трудовий стаж становить 49 років. У 1997 році 
йому присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук. 
Згідно Указу президента України № 1027/98 від 16 вересня 1998 року 
присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства 
України».

Спеціальність «Землевпорядкування» акредитується вперше. Підготовку 
фахівців на денній формі розпочато у 2013 році.

За спеціальністю «Землевпорядкування» здобувають підготовку за 
денною формою навчання 46 осіб.

Навчально-виховний процес у коледжі за спеціальністю 5.08010102 
«Землевпорядкування» забезпечують 24 викладачі, з них 11 мають вищу 
кваліфікаційну категорію, 4 викладачі мають педагогічне звання «старший 
викладач», 1 викладач кандидат сільськогосподарських наук, 4 викладачі 
навчаються в аспірантурі.

Випусковою предметною комісією є циклова комісія спеціальності 
«Землевпорядкування», яка нараховує 7 викладачів.

Коледж є структурним підрозділом Львівського НАУ, де випускники 
спеціальності мають змогу продовжити навчання за інтегрованими 
навчальними планами.

Освітня діяльність коледжу зорієнтована на підготовку і випуск фахівця 
нового покоління, здатного вирішувати землевпорядні й соціальні проблеми 
підприємств та установ, готового успішно конкурувати на ринку праці, на 
підвищення якості освіти як головного чинника інтегрування в Європейський 
освітній простір.

Управлінська структура та наявна матеріально-технічна база відповідає 
вимогам для повного циклу теоретичного і практичного навчання за 
спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування».

Показники діяльності Івано-Франківського коледжу ЛНАУ узагальнені в 
таблиці 1.1.
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ТаблицяІЛ
Загальна характеристика 

Івано-Франківського коледжу 
Львівського національного аграрного університету

№
п/п Показник Значення показника

1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ І

2. Кількість ліцензованих спеціальностей 8
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за:

- 1 рівнем 7
- 2 рівнем -
- 3 рівнем -
- 4 рівнем -

4. Контингент студентів на всіх курсах: навчання 919
• на денній формі навчання; 658
• на заочній формі навчання 261

5. Кількість факультетів (відділень) 4

6. Кількість кафедр (предметних комісій) 9

7. Кількість співробітників (всього) 132
• в т.ч. педагогічних 72

8. Серед них: - докторів наук, професорів, осіб/% -

- кандидатів Наук, доцентів, осіб/% 6 /8%
- викладачів вищої категорії, осіб/% 32/42%

9. Загальна /навчальна площа будівель, кв.м. 8907,3 / 3603

10. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 9378

11. Кількість посадкових місць в читальних залах 30

12 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 59
1 L » у тому числі з виходом в Інтернет 59

На підставі вшцевикладеного експертна комісія відзначає, що 
навчальний заклад керується всіма необхідними документами, що 
забезпечують правові засади діяльності. Доцільність підготовки молодших 
спеціалістів зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» підтверджується 
відповідною потребою юридичних, фізичних осіб та суб’єктів 
господарювання.

Подана на акредитаційну експертизу правова документація є 
достовірною, повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти.
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2. Формування контингенту студентів
Набір студентів на навчання зі спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» здійснюється в межах ліцензованого обсягу прийому 
(25 осіб денної форми) на основі ліцензії JIB № 000307.

Прийом на навчання здійснювався відповідно до Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 
та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за № 
1351/27796 та Правил прийому на навчання до Івано-Франківського коледжу 
Львівського національного аграрного університету, затверджених ректором 
Львівського національного аграрного університету.

Контингент студентів коледжу формується на підставі державного 
замовлення на підготовку спеціалістів і договорів з юридичними та 
фізичними особами та здійснюється в межах ліцензійного обсягу.

Державне замовлення на підготовку фахівців щорічно визначається 
Міністерством освіти і науки України на підставі довгострокової 
прогнозованої потреби в спеціалістах.

Для проведення вступних екзаменів були розроблені необхідні 
комплекти екзаменаційних білетів і тести відповідно до програм середніх 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів. Вся необхідна документація 
(бланки, журнали, тестові завдання) відповідає нормативним вимогам та 
знаходиться у відповідального секретаря приймальної комісії. Наказом 
директора коледжу щорічно створюється приймальна комісія. Приймальна 
комісія працює на підставі чинного Положення, розглядає питання 
організації та проведення вступних іспитів, готує матеріали для зарахування 
абітурієнтів. Для проведення вступних іспитів затверджується склад 
екзаменаційних комісій. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій 
абітурієнтів створюється апеляційна комісія.

Профорієнтаційна робота серед майбутніх абітурієнтів проводиться 
систематично та цілеспрямовано відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів України та 
Правил прийому до Івано-Франківського коледжу ЛНАУ.

З метою залучення до навчання в коледжі молоді педагогічним 
колективом проводиться значна профорієнтаційна робота серед шкіл Івано- 
Франківської області. Щорічно директором коледжу видається наказ про 
проведення профорієнтаційної роботи, відповідно до якого створюються 
робочі групи, призначаються відповідальні за профорієнтаційну роботу в 
регіонах. З метою ефективного проведення профорієнтаційної роботи, 
приймальною комісією розроблено і затверджено директором річний план 
роботи приймальної комісії.

Коледж бере участь у обласній профорієнтаційній виставці навчальних 
закладів області, організовує виїзні концертні програми в регіонах області, 
проводить Дні відкритих дверей, інші культурно-масові заходи з метою 
залучення до них учнів шкіл, проведення серед них профорієнтаційної 
роботи та пропаганди навчального закладу.

Голова експертної комісії



Значна профорієнтаційна робота проводиться з батьками учнів 
випускних класів шкіл регіону, зокрема зустрічі в школах, індивідуальні 
бесіди. В навчальному закладі ведеться значна інформаційна та аналітична 
робота із демографічної ситуації в регіоні, наповнюваності класів учнями 
шкіл.

Державне замовлення з прийому виконується щорічно. Вступний 
конкурс на місця державного замовлення для вступу на денну форму 
навчання спеціальності «Землевпорядкування» у 2016 році становив 3,1 осіб 
на одне місце.

Узагальнені показники формування контингенту студентів та динаміка 
їх руху по курсах подані у Додатку 1 (таблиці 2.1 та 2.2).

Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних та 
профорієнтаційних заходів вказують на проведення якісної роботи по 
формуванню контингенту студентів, відповідність їх кількісній потребі 
регіону у фахівцях з даного профілю. Формування контингенту 
студентів здійснюється відповідно до обсягу, вказаного у ліцензії 
Міністерства освіти і науки України.

Основними нормативними документами, що визначають зміст 
підготовки фахівців є освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна 
характеристика і навчальний план.

Підготовка фахівців у Івано-Франківському коледжі ЛНАУ зі 
спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» базується на діючих 
освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці, 
які є державними стандартами підготовки молодших спеціалістів.

Складовою частиною стандартів вищої освіти є варіативні частини 
01111 і ОКХ та засоби діагностики, які розроблені та затверджені у 
встановленому порядку. Вони доповнюють та конкретизують вимоги щодо 
змісту освіти, цілей підготовки, професійної орієнтації молодших 
спеціалістів з урахуванням особливостей діяльності підприємств та 
організацій агропромислового комплексу.

На основі діючої освітньо-професійної програми та типового 
навчального плану в коледжі розроблено навчальний план, який розглянуто 
на методичній раді і затверджено Вченою радою університету.

У навчальному плані визначено перелік та обсяги нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх виконання, конкретні 
форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні заняття, практичні 
заняття, консультації, навчальні, технологічні переддипломні практики, 
самостійна робота) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби 
проведення поточного і підсумкового контролю.

Навчальним планом спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 
передбачена загальна кількість годин в обсязі 4212 дає змогу повністю 
оволодіти даною спеціальністю. Аудиторні заняття складають 2456 годин, 
практичне навчання -  1398 годин, самостійна робота — 756 годин.

3. Зміст підготовки фахівців
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У навчальному плані спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 
дотримане співвідношення навчального часу між циклами підготовки 
молодшого спеціаліста відповідно до вимог освітньо-професійної програми.

З метою конкретизації планування навчального процесу на кожен 
навчальний рік складаються робочі навчальні плани для усіх курсів. Для 
кожної навчальної дисципліни на підставі типової навчальної програми та 
навчального плану в коледжі складені робочі навчальні програми, які містять 
зміст дисципліни, послідовні організаційні форми її вивчення та обсяг, 
засоби для проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів, 
типи занять, методи навчання, перелік навчальних посібників, обладнання та 
ТЗН, навчально-методична література. Робочі навчальні програми 
розглядаються на засіданнях циклових комісій і затверджуються заступником 
директора з навчальної роботи. Педагогічним колективом постійно ведеться 
робота з вдосконалення діючих програм, розв'язуються питання 
фундаменталізації та індивідуалізації навчання, поглиблення практичної 
підготовки на оволодіння сучасним знаряддям і методами праці в галузях 
майбутньої професійної діяльності, орієнтації на світові досягнення та 
потреби базових підприємств.

Експертна комісія, перевіривши зміст підготовки фахівців у Івано- 
Франківському коледжі Львівського національного аграрного 
університету за спеціальністю 5.08010102 «Землевпорядкування», 
наявність навчальних планів, навчальних програм та робочих 
навчальних програм, програм навчальної, технологічної, 
переддипломної практик, засвідчує їх наявність та повну відповідність 
освітньо-професійній програмі спеціальності.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-
виховного процесу

Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу в коледжі здійснюється відповідно до законів України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», Галузевих 
стандартів вищої освіти затверджених Міністерством освіти і науки України, 
Положення про Івано-Франківський коледж Львівського НАУ, Положення 
про організацію навчального процесу у Івано-Франківському коледжі 
Львівського національного аграрного університету, регламентується 
нормативними та директивними документами Міністерства освіти і науки, 
інструкціями і наказами ректора Львівського національного аграрного 
університету, наказами і розпорядженнями директора, рішеннями 
педагогічної ради Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ.

Усі нормативні документи, що регламентують навчальний процес, у 
коледжі є в наявності і доводяться до відома педагогічного колективу на 
педагогічних нарадах, навчально-методичній раді, на засіданнях циклових 
комісій.

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно Положення про 
організацію навчального процесу в Івано-Франківському коледжі 
Львівського НАУ та графіка навчального процесу, в якому відображені всі

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



види теоретичних і практичних занять, екзаменаційні сесії, захист 
дипломного проекту, канікули.

Розклад складається посеместрово, повністю відповідає діючим 
навчальним планам.

З метою фіксації навчальних досягнень студентів та обліку роботи 
викладачів у коледжі ведуться журнали навчальних занять, записи в яких 
оформляються згідно існуючих вимог та форм.

На засіданнях педагогічної ради, навчально-методичної ради, циклових 
комісій розглядаються різнопланові питання навчально-методичної та 
виховної роботи, заслуховуються звіти викладачів про виконання 
індивідуальних планів роботи, узагальнюється та поширюється передовий 
педагогічний досвід, обговорюються шляхи реалізації методичної проблеми, 
над якою працюють викладачі коледжу, заслуховуються звіти з питань 
практичного навчання, роботи відділень бібліотеки, проблем фізичного 
виховання студентів, національно-патріотичного виховання тощо.

У коледжі розроблена і діє певна структура управління і контролю за 
навчально-виховним процесом. Контрольні заходи включають поточний і 
підсумковий контроль. Підсумковий контроль включає семестровий 
контроль і захист дипломного проекту. Захист дипломного проекту студентів 
здійснюється Державними кваліфікаційними комісіями, які створюються 
щороку в установленому порядку.

Важливе місце в системі методичної роботи Івано-Франківського 
коледжу Львівського НАУ відіграють циклові комісії, які є первинними 
ланками цієї системи. Безпосередню підготовку фахівців спеціальності
5.08010102 «Землевпорядкування» здійснює випускова циклова комісія.

Викладачі циклової комісії активно впроваджують комп’ютерні 
технології навчання студентів. Ними розроблені комп’ютерні версії лекцій, 
електронні посібники з дисциплін, методичні рекомендації щодо написання 
курсових робіт, курсових проектів, навчально-методичні комплекси на 
електронних носіях, тести для контролю знань студентів. Всі викладачі 
циклової комісії володіють сучасними, особистісно зорієнтованими 
педагогічними технологіями, ефективно використовують їх у навчальному 
процесі: проводять нетрадиційні заняття з використанням комп’ютерних 
технологій, ділові та рольові ігри, дискусії, діалогове навчання. Вони 
систематично працюють над розробкою нових навчальних посібників, 
зошитів для практичних робіт, звітів-щоденників, методичних рекомендацій 
із навчальних дисциплін.

Усі дисципліни спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 
забезпечені робочими навчальними програмами, підручниками, посібниками, 
довідковою, фаховою та іншою необхідною літературою, яка знаходиться в 
бібліотеці коледжу, навчальних кабінетах та лабораторіях.

Робочі навчальні програми, конспекти лекцій, плани лабораторних і 
практичних занять, інструкційні картки для проведення лабораторних і 
практичних занять, питання для організації самостійної навчальної діяльності 
студентів розглядається на засіданнях циклових комісій і затверджуються
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головою циклової комісії та заступником директора з навчальної роботи у 
встановлені терміни та відповідно до існуючих вимог.

Якісно розроблене та наявне у повному обсязі навчально-методичне 
забезпечення навчального процесу дає змогу надання ґрунтовної підготовки 
фахівців спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування».

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і 
студентів є бібліотека коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби 
інформації.

Бібліотека коледжу комп’ютеризована, з читальною залою на ЗО місць, 
розташована в приміщенні навчального корпусу на першому поверсі. 
Обслуговування читачів здійснюється на абонементі.

Практичне навчання в Івано-Франківському коледжі ЛНАУ 
здійснюється згідно з «Положенням про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України» № 93 від 08.04.1993 року і діючими 
навчальними планами та наскрізної програми практики, розробленими 
цикловими комісіями і затвердженими директором коледжу.

У навчальному закладі є перелік баз технологічної і переддипломної 
практики, з якими укладені відповідні угоди.

Під час проходження практик студенти ведуть щоденники практики, в 
яких відображають зміст завдання і послідовність виконання роботи. Захист 
звітів проводиться при комісії, призначеній заступником директора з 
виробничого навчання.

Комплекс навчально-методичного забезпечення з навчальної, 
технологічної ,переддипломної практик розроблено і постійно оновлюється і 
поповнюється.

Виховна робота в Івано-Франківському коледжі Львівського НАУ 
направлена на формування конкурентоспроможної творчої особистості, яка 
здатна до самовизначення, самореалізації, самовдосконалення; формування 
свідомого громадянина Української держави з активною життєвою позицією, 
високими моральними якостями та духовними запитами та проводиться 
згідно з перспективним планом національного виховання студентів, 
Концепцією національного виховання студентської молоді, Положенням про 
студентське самоврядування Івано-Франківського коледжу ЛНАУ.

Головною метою виховання в коледжі є набуття молодим поколінням 
соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 
досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у 
молоді незалежно від національності почуття громадянина української 
держави, розвиненої духовності, моральної, духовно-естетичної, правової, 
трудової та екологічної культури.

В коледжі значна увага приділяється естетичному вихованню молоді. В 
навчальному закладі працюють колективи художньої творчості (Театр пісні 
«MELOS»): хор студентів і викладачів, вокальні ансамблі (жіночий і 
чоловічий), ансамбль пісні і танцю, малі форми (солісти, дуети, тріо), 
танцювальний ансамбль, які беруть активну участь у Всеукраїнському
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фестивалі художньої творчості «Софіївські зорі» серед аграрних ВНЗ, у 
регіональних і обласних фестивалях та конкурсах і займають призові місця.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
№461 від 19.01.2012 р. «Про присвоєння та підтвердження почесних звань 
«Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» театру 
пісні «MELOS» Івано-Франківському коледжу ЛНАУ присвоєно почесне 
звання «Народний художній колектив».

У навчальному закладі діє студентське самоврядування. На початку 
навчального року на демократичній основі обираються ради студентського 
самоврядування груп, відділень, формуються студентські ради коледжу та 
гуртожитку. Студентський актив бере участь в роботі засідань старостату, 
виступає ініціатором з проведення тематичних вечорів, зустрічей, вносить 
пропозиції з удосконалення навчально-виховного процесу, покращення 
житлово-побутових умов студентів гуртожитку.

Розроблено Положення про студентське самоврядування Івано- 
Франківського коледжу ЛНАУ.

На забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони й зміцнення її 
фізичного, психологічного та духовного здоров’я спрямована і спортивно- 
масова робота. Студенти коледжу -  активні учасники обласних змагань з 
настільного тенісу, баскетболу, легкої атлетики, волейболу, де займають 
призові місця.

На підставі перевірки експертна комісія відзначає: з усіх передбачених 
навчальним планом дисциплін спеціальності розроблені навчально- 
методичні комплекси, які розглянуті на засіданнях відповідних циклових 
комісій та затверджені заступником директора з навчальної роботи. 
Викладачі та студенти коледжу мають можливість вільного доступу до 
мережі Інтернету в трьох спеціалізованих аудиторіях.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що показники 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення спеціальності
5.08010102 «Землевпорядкування» відповідають державним вимогам з 
акредитації спеціальності.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
У коледжі проводиться постійна робота з підбору кадрів, їх розподіл за 

діяльністю, підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників. 
Кількісний склад викладачів формується на підставі педагогічного 
навантаження, яке визначається навчальними планами спеціальності та 
штатним розписом, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

При підборі кадрів перевага надається працівникам з відповідним 
стажем роботи за їх спеціальністю та базовою освітою. Викладання 
дисциплін з професійної підготовки ведуть 7 викладачів випускової циклової 
комісії, з них 1 особа (14,3%) має вищу категорію, 2 особи працюють за 
сумісництвом.

Науково-педагогічний персонал інших циклових комісій, який бере 
участь у підготовці фахівців з спеціальності «Землевпорядкування»,
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становить 24 осіб. Усі вони працюють на постійній основі. З них 11 
викладачів (45,8%) вищої кваліфікаційної категорії.

З усієї кількості педагогічних працівників, що забезпечують 
викладання предметів навчального плану спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування», 4 викладачі мають педагогічне звання «старший 
викладач», 1 викладач кандидат сільськогосподарських наук, 4 викладачі 
навчаються в аспірантурі.

Загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін гуманітарної 
соціально-економічної підготовки спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування» становить 160 годин. Частка педагогічних 
працівників вищої категорії, які забезпечують викладання лекційних годин 
даного циклу становить 58% (94 год.), з них за основним місцем роботи -  
100%.

Загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін математичних 
та природничо-наукової підготовки спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування» становить 314 год. Частка педагогічних працівників 
вищої категорії, які забезпечують викладання лекційних годин даного циклу 
становить 47,7% (150 год.), з них за основним місцем роботи -  100%.

Загальна кількість лекційних годин для циклу дисциплін професійної 
та практичної підготовки спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 
становить 584 год. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
забезпечують викладання лекційних годин даного циклу становить 39% (228 
год.), з них 2 викладачі за сумісництвом.

Кваліфікація викладачів спеціальності 5.08010102
«Землевпорядкування», їх професійна, педагогічна та методична підготовки, 
науковий потенціал відповідають вимогам та забезпечують належний рівень 
підготовки молодших спеціалістів з даної спеціальності.

Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного 
університету має чітко налагоджену систему підвищення кваліфікації 
педагогічного персоналу, яка включає курси підвищення кваліфікації, 
стажування на підприємствах, в установах та організаціях області, навчання в 
аспірантурі, магістратурі, здобуття педагогічної освіти, участь у науково- 
практичних конференціях, методичних комісіях НМЦ Міністерства аграрної 
політики та продовольства України. В коледжі розроблено та затверджено 
перспективний план підвищення кваліфікації викладачів.

На момент проведення акредитаційної експертизи всі викладачі 
пройшли підвищення кваліфікації.

З метою підвищення педагогічної та професійної майстерності молодих 
викладачів у коледжі працює школа молодого викладача.

Педагогічний колектив забезпечує виконання навчальних програм, 
вимог кваліфікаційних характеристик, якісне проведення всіх видів занять. 
Індивідуальні плани викладачів відповідають нормативним документам, а 
контроль за їх виконанням здійснюється цикловими комісіями.

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про відповідність 
кадрового складу викладачів, які здійснюють підготовку молодших
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спеціалістів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 
акредитаційним вимогам. Випускова циклова комісія дотримується 
вимог щодо надання педагогічного навантаження викладачам.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Матеріальна база коледжу в цілому відповідає вимогам навчального 

процесу.
Загальна площа навчальних корпусів складає 8907,3 кв.м.; в тому числі 

навчальна площа -  3603 кв.м., на одного студента припадає загальної площі -  
12,1 кв.м., навчальної площі -  4,9 кв.м..

Приміщення навчального корпусу знаходиться в належному санітарно- 
технічному стані, який забезпечується щорічними профілактичними 
ремонтами і дотриманням вимог експлуатації. Територія навколо 
навчального корпусу та гуртожитку має зелені насадження, газони, сквери, 
асфальтовані доріжки та під’їзди.

У відповідності до навчальних планів у коледжі обладнано 36 
навчальних кабінетів, 36 лабораторій, створено виробничо-господарську 
базу. Всі навчальні кабінети і лабораторії оснащені необхідними основними 
засобами, а саме: меблями, комп’ютерною технікою, оргтехнікою, 
обладнанням для навчання тощо. Для більш якісного і наочного подання 
інформації при проведенні всіх лекційних занять згідно навчального плану в 
навчальних аудиторіях використовується мультимедійне обладнання.

Перелік навчальних лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які 
забезпечують виконання навчального плану з спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування» відображено в таблицях 2.8 та 2.9.

Для проведення практики використовується колекційно-дослідне поле 
коледжу площею 10 га.

У коледжі для забезпечення навчального процесу оснащено З 
комп’ютерних навчальних лабораторії, 6 мультимедійних аудиторій для 
проведення лекцій, та 2 переносних мультимедійних комплекти, редакційно- 
видавничий центр, навчально-методичний кабінет, конференц-зал. Всього у 
навчальному процесі використовується 59 персональних комп’ютерів. На 100 
студентів приведеного контингенту по коледжу припадає понад 8 
комп’ютерів.

Постачання Інтернету відбувається інтернет провайдером «UTeam» 
через оптичну магістраль на швидкості 100 Мбіт/сек. Доступ робочих станцій 
(комп’ютерів) до мережі Інтернет організований за допомогою 100 Мбіт/сек 
локальної мережі.

У навчальних корпусах, в бібліотеці, в актовому залі, на території 
коледжу, в їдальні та гуртожитку забезпечено доступ до мережі Інтернет на 
основі бездротових технологій Wi-Fi (всього 10 точок доступу).

Щорічно навчальні кабінети і лабораторії поповнюються новим 
обладнанням, приладами, довідковою літературою.

На балансі коледжу знаходиться гуртожиток, житлова площа якого 
становить 791 кв. м. В гуртожитку є читальний зал, душові, сауна, побутові 
кімнати, медичний пункт, українська світлиця, музей культури і побуту

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



Прикарпаття, тренажерний зал. На сьогоднішній день забезпеченість 
студентів гуртожитком складає 100% від потреби. Площа проживання на 
одного студента становить 5,2 кв. м.

При навчальному корпусі працює їдальня на 200 посадкових місць, 
буфет на 30 місць.

Спортивна база коледжу включає: спортивний зал загальною площею 
236,4 м. кв. у навчальному корпусі, спортивні майданчики з баскетбольною і 
волейбольними площадками біля навчального корпусу та біля гуртожитку. 
Це забезпечує потреби у фізичному вихованні та проведенні дозвілля 
студентів та працівників.

Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і 
студентів є бібліотека коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби 
інформації. Бібліотека коледжу комп’ютеризована, з читальною залою на 30 
місць, розташована в приміщенні навчального корпусу.

Бібліотечний фонд навчальної та наукової літератури становить 29197 
примірників книг з різних галузей знань. Також в бібліотеці зберігається 
методичне забезпечення кожної дисципліни в електронному вигляді: 
електронні конспекти лекцій, електронні підручники та посібники.

Ознайомившись з матеріально-технічним забезпеченням 
навчального процесу, комісія зазначає, що воно відповідає нормативним 
вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування», 
але потребує систематичного оновлення та ремонту.

7. Якість підготовки і працевлаштування випускників
Експертною комісією проаналізовано рівень організації, актуальну та 

практичну спрямованість, тематику курсових робіт, курсового проекту, 
грамотність, обґрунтованість прийнятих рішень при виконанні і захисті 
студентами курсової роботи, курсових проектів, дипломного проекту. 
Перевірено наявність та відповідність технологічних, переддипломних баз 
практик і програм, повноту їх виконання та отримання студентами 
професійних навичок у відповідності до вимог кваліфікаційної 
характеристики.

З метою визначення рівня знань студенів та якості підготовки фахівців 
за спеціальністю проведені комплексні контрольні роботи з дисциплін циклу 
гуманітарної соціально-економічної підготовки (основи філософських знань, 
культурологія), з циклу математично природничо-наукової підготовки 
(основи меліорації і ландшафтознавство; стандартизація та метрологія), з 
циклу професійної та практичної підготовки (геодезичні роботи при 
землеустрою, землевпорядне проектування).

Виміри залишкових знань проведені у вигляді письмових контрольних 
завдань. У цілому результати ККР свідчать про достатній рівень засвоєння 
студентами теоретичного матеріалу з дисциплін.

Аналіз ККР з дисциплін циклу гуманітарної соціально-економічної 
підготовки показав, що більшість студентів виконали поставлені завдання
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показали достатню теоретичну підготовку, знання базових понять та 
визначень, абсолютна успішність склала 100%, а якість -  61, 5% .

При перевірці знань з циклу математичної та природничо-наукової 
підготовки більшість студентів добре орієнтуються в теоретичному матеріалі 
та можуть застосовувати набуті знання при розв’язанні практичних задач. 
Абсолютна успішність склала 100%, якість -  61,5%.

При оцінюванні залишкових знань з циклу дисциплін професійної та 
практичної підготовки студенти мають достатні знання з дисциплін 
«Геодезичні роботи при землеустрою», «Землевпорядне проектування» і 
абсолютна успішність склала 100%, якість -  60% .

В цілому за спеціальністю абсолютна успішність склала 100%, якість -  
60,7%, розбіжність між результатами самоаналізу якісному показнику 
успішності -  4,0%.

У процесі проведення акредитаційної експертизи перевірено рівень 
організації, актуальність і практичну спрямованість тем курсових робіт та 
курсових проектів зі дисциплін «Економіка,організація і планування с/г 
виробництва», «Землевпорядне проектування».

Аналіз якості курсових робіт, курсових проектів показав, що тематика 
відповідає вимогам робочої програми, тісно пов’язана з науково-дослідною 
роботою та практичною діяльністю. Курсові роботи та курсові проекти 
мають належне методичне забезпечення, порядок захисту та критерії 
оцінювання. В цілому зміст і рівень оформлення курсових робіт та проектів 
відповідає вимогам акредитації.

Теми курсових робіт та проектів розглядаються на засіданні циклових 
комісій і виконуються на реальних об’єктах . Для виконання курсових робіт 
та курсових проектів розроблені методичні вказівки, підібрана необхідна 
нормативно-довідкова література.

Згідно з навчальним планом зі спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування» проводяться навчальна, технологічна і 
переддипломна практики. Робочі навчальні програми з усіх видів практик 
складені на основі типових програм, розроблених Науково-методичним 
центром аграрної освіти Міністерства аграрної політики та продовольства 
України, розроблені і затверджені в установленому порядку.

Головним напрямом у забезпеченні професійної компетентності 
молодшого спеціаліста є інтеграція навчання і виробництва. На сьогодні 
коледжем налагоджено мережу базових господарств і установ, з якими 
укладено угоди на проведення спільної діяльності.

Аналіз показує, що всі бази практик відповідають програмним 
вимогам: обладнанні робочі місця для студентів, забезпечені законодавчими 
та нормативними матеріалами. При визначенні місць проходження практики 
студентів враховуються перспективи їх працевлаштування.

Після закінчення практики заповнений звіт-щоденник перевіряється 
керівником практики від підприємства і завіряється печаткою. Звіт-щоденник 
захищається студентом перед комісією, призначеною директором, до якої 
входять викладачі спецдисциплін циклової комісії.
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Вибірково перевірено звіти про проходження практик студентами даної 
спеціальності. Аналіз звітів свідчить, що вони виконані згідно з вимогами до 
практичного навчання.

Результати перевірки звітів наведені в таблиці 2.6. і 2.7.
Освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів 

за даною спеціальністю передбачено написання дипломного проекту.
Дипломний проект -  підсумкова кваліфікаційна робота, яка присвячена 

вирішенню завдань, віднесених в ОКХ до технологічної та організаційно- 
технічної професійних функцій.

Мета дипломного проекту -  розв’язання конкретних практичних завдань 
відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування 
комплексу теоретичних знань і практичних навичок, здобутих у процесі 
всього періоду навчання.

Тематика дипломних проектів розглянута і схвалена на засіданні 
циклової комісії землевпорядних дисциплін за поданням керівників 
дипломного проектування та затверджена у відповідному порядку.

Дипломний проект включає комплект технічної документації, до складу 
якої входять креслення та пояснювальна записка.

Матеріали дипломного проекту графічну частину (на папері) та 
мультимедійну презентацію.

Виконання дипломного проекту включає такі основні етапи: визначення 
напряму дослідження, вибір і затвердження теми та плану, проведення 
досліджень розроблення проектного рішення, оформлення, підготовка до 
публічного захисту, захист дипломного проекту.

Обов’язковою вимогою до дипломного проекту є його корисність і 
практична цінність, тому він розробляється на матеріалах конкретного 
об’єкта землеустрою -  території адміністративно-територіальних одиниць, 
агроформувань, підприємств тощо .

При розробці та обговоренні плану роботи складається поетапний 
календарний план виконання проекту згідно із затвердженим цикловою 
комісією регламентом.

Оцінювання рівня якості підготовки молодшого спеціаліста 
здійснюється членами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів 
об’єктивності та компетентнісного підходу для оцінки набутих типових 
універсальних та спеціальних професійних компетенцій.

Дипломне проектування забезпечено методичними вказівками до 
виконання, оформлення і захисту проекту та методичними рекомендаціями 
до виконання всіх розділів проекту.

Експертна комісія на підставі аналізу матеріалів відзначає, що всі 
результати комплексних контрольних робіт з дисциплін гуманітарної та 
соціально-економічної, математичної та природничо-наукової, 
професійної та практичної підготовки, виконані в період акредитації, 
матеріали курсових робіт, курсових проектів, звіти про виконання 
програм технологічної, переддипломної практики, матеріали щодо 
підготовки дипломних проектів до захисту.

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков
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8. Результати роботи коледжу з усунень недоліків, виявлених при
попередніх перевірках

З моменту одержання Івано-Франківським коледжем Львівського 
національного аграрного університету ліцензії на надання освітніх послуг, 
пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до 
підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.08010102 
“Землевпорядкування” галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій», 
порушень в організації і проведенні навчального процесу не виявлено.

З боку юридичних і фізичних осіб претензій щодо освітньої діяльності 
університету із підготовки фахівців за заявленою до акредитації 
спеціальністю не надходило.

9. Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи
акредитаційної справи

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів 
акредитаційної справи експертній комісії, що проводитиме акредитаційну 
експертизу у ВНЗ, доручено з’ясувати безпосередньо на місці та звернути 
увагу на таке:

1. Стор 30. -  динаміка змін контингенту за 2016-2017 н.р. не відповідає 
даним ЄДЕБО. З’ясувати та відобразити в експертних висновках.

2. Відсутня інформація щодо затвердження навчальних планів на 
Вченій раді університету (Закон України Про вищу освіту ст. 36). 
З’ясувати та відобразити в експертних висновках.

3. Відсутня інформація щодо оновленості навчальної та періодичної 
фахової літератури.

4. Викладацький склад циклової комісії наданий в акредитаційній 
справі не відповідає даним ЄДЕБО. Відобразити в експертних 
висновках.

У результаті аналізу наведених вище зауважень експертною комісією 
встановлено, що:

1. Контингент студентів відображений у таблиці і відповідає даним 
ЄДЕБО. Розбіжність з даними в акредитаційній справі пов’язана з 
тим, що два студента III курсу перебувають у академічній відпустці.

2. Навчальний план зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 
розроблено на основі діючої освітньо-професійної програми та 
типового навчального плану, розглянуто на методичній раді 
університету і затверджений Вченою радою університету (протокол 
№7 від 10.06.2016 р.)

3. Навчальний процес у Івано-Франківському коледжі ЛНАУ в повній 
мірі забебзпечений навчальною та періодичною фаховою 
літературою. Комісія підтверджує наявність передплати фахових 
періодичних видань на 2017 рік. Однак комісія рекомендує постійно 
поповнювати бібліотечний фонд, особливо підручниками останніх 
років видання.

4. Циклова комісія спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування» 
створена відповідно до наказу директора коледжу №161 від
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29.08.2016р. Проте відповідні зміни не були вчасно проведені у 
ЄДЕБО. За час роботи комісії в навчальному закладі дані недоліки 
були ліквідовані.

Також комісія підтверджує наявність викладацького складу, поданого 
в акредитаційній справі, та його якісний склад.

10. Загальні висновки і пропозиції 
На підставі матеріалів, поданих на акредитацію Івано-Франківським 

коледжем Львівського національного аграрного університету та перевірки 
діяльності на місці, експертна комісія дійшла наступних висновків:
- подана на акредитаційну експертизу правова документація є достовірною, 

повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти;
- результати аналізу наданих матеріалів з організаційних та 

профорієнтаційних заходів вказують на ефективність формування 
якісного складу студентів, відповідність їх підготовки потребам регіону у 
фахівцях даного профілю;

- зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» в цілому відповідає державним стандартам вищої освіти;

- організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення 
спеціальності відповідають акредитаційним вимогам;

- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших 
спеціалістів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування», відповідає 
вимогам акредитації;

- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає 
нормативним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування»;

- організаційні та методичні заходи забезпечують формування якісного 
контингенту студентів, яке здійснюється за Умовами прийому, 
затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Експертна комісія вважає за доцільне висловити ряд пропозицій 
керівництву Івано-Франківського коледжу Львівського НАУ з питань 
поліпшення навчально-виховного процесу та науково-дослідної діяльності 
щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування», які не впливають на загальне позитивне рішення, але 
дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:
- систематично поповнювати бібліотечний фонд, зокрема новими 

підручниками з фахових дисциплін;
- активізувати роботу щодо розробки власних дидактичних і методичних 

матеріалів для забезпечення навчального процесу;
- створити електронний каталог бібліотеки та розмістити його на 

офіційному сайті коледжу;
- активізувати наукову роботу студентів та викладачів спеціальності 

«Землевпорядкування», інформацію про проведені заходи розміщувати на 
офіційному сайті навчального закладу;

Голова експертної комісії



знаходити резерви для поліпшення матеріально-технічної бази і 
оновлення парку геодезичного обладнання відповідно до вимог сучасного 
землевпорядного виробництва.

На підставі зазначеного вище експертна комісія робить висновок 
про можливість акредитації спеціальності 5.08010102 
«Землевпорядкування» у Івано-Франківському коледжі Львівського 
національного аграрного університету з ліцензованим обсягом 25 осіб 
денної форми.

Голова експертної комісії: 
декан факультету землевпорядкування 
Національного університету біоресурсів 
природокористування України, доцент кафедри 
геодезії та картографії, доктор економічних наук 
доцент а
Експерт:
Завідувач відділення «Землевпорядкування» 
Кіцманського технікуму Подільського 
державного аграрно-технічного 
університету

Дата «14 червня» 201 
З матеріалами експертизи ознайомл 
екземпляр висновків отримав 
Ректор Львівського національного 
аграрного університету 
академік НААН України 
Директор Івано-Франківського коледжу 
Львівського національного 
аграрного університету

Т.О. Євсюков

Г.В. Козій

В.В. Снітинський

Б.А. Костюк
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Додаток 1
Таблиця 2.1. Показники формування контингенту студентів 

________ на спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»
№ Показники Роки
з/п 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1. Ліцензований обсяг підготовки:

-  денна форма
-  заочна форма

25 25 25 25

2. Прийнято на навчання, всього 11 14 13 15
-  денна форма 11 14 13 15
-  заочна форма - - - -
в т. ч. за держзамовленням 10 9 10 15
-  денна форма 10 9 10 15
-  заочна форма - - - -
-  нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з 
відзнакою - - - -

~ таких, які пройшли довгострокову підготовку і 
профорієнтацію - - - -

-  зараховано на пільгових умовах, з якими укладені 
договори на підготовку - - - -

3. Подано заяв за формами навчання 19 52 41 47
-  денна форма 19 52 41 47
-  заочна форма - - - -

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення
-  денна форма 1,9 5,8 4,1 3,1
-  заочна форма

■5. Кількість студентів, зарахованих на продовження 
навчання:
-  денну форму - - - -
-  заочну форму - - - -
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Додаток 1
Таблиця 2.1. Показники формування контингенту студентів 

________ на спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»
№ Показники Роки
з/п 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6
1. Ліцензований обсяг підготовки:

-  денна форма
-  заочна форма

25 25 25 25
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в т. ч. за держзамовленням 10 9 10 15
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-  заочна форма - - - -
-  нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з 
відзнакою

- - - -

— таких, які пройшли довгострокову підготовку і 
профорієнтацію

- - - -

~ зараховано на пільгових умовах, з якими укладені 
договори на підготовку - - - -

3. Подано заяв за формами навчання 19 52 41 47
-  денна форма 19 52 41 47
-  заочна форма - - - -

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення
-  денна форма 1,9 5,8 4,1 3,1
-  заочна форма

5. Кількість студентів, зарахованих на продовження 
навчання:
-  денну форму - - - -

-  заочну форму - - - -
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Таблиця 2.2. Динаміка змін контингенту студентів денної форми
навчання

на спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

№
з/п

2013р. 2014 р. 2015р. 2016 р.
Назва показника курси курси курси курси

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Кількість студентів 

за напрямом 
підготовки (станом 
на 01.10
відповідного року)

11 - - - 13 11 - - 11 15 10 - 10 13 13 10

2. Кількість 1 -

відрахованих 
студентів, 
у тому числі:
-  за невиконання
навчального плану
-  за грубі порушення 
дисципліни
-  у зв’язку 3 
переведенням до 
інших ВНЗ

-

1 2 -

-  інші причини
3. Кількість студентів, 

зарахованих на 
продовження 
навчання

- - - - 2 - - - 2 - - - -

у тому числі:
-  переведених 3 
інших ВНЗ
-  поновлених на
навчання - - - -

-  інші причини
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Таблиця 2.3. Зведена відомість результатів виконання комплексних 
контрольних робіт студентами спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

№
з/п
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іс

ть
 

ст
уд

ен
ті

в,
 о

сі
б

З’явилося 
на ККР

3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
Я

кі
ст

ь 
ус

пі
ш

но
ст

і, 
%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л Самоаналіз

5 4 3 2

\1 l
UL

UJ
lIV

lA
Itt!

ус
пі

ш
ні

ст
ь

1 
Л 
/

VXI
ViV

 L
D

ус
пі

ш
но

ст
і

Л 
/

Се
ре

дн
ій

ба
л

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1. Дисципліни циклу гуманітарної та соціально економічної підготовки
1. Основи Філософських знань 11-3 13 13 100 4 30,7 4 30,7 5 38,4 0 0 100 61,5 3,9 100 61,5 3,9
2. Культурологія 11-3 13 13 100 4 30,7 4 30,7 5 38,4 0 0 100 61,5 3,9 100 69,2 4,0

Всього за циклом 26 26 100 8 30,7 8 30,7 10 38.4 0 0 100 61,5 3,9 100 65,4 4,0
2. Дисципліни циклу математичної та природничо-науково*L П ІДГО ТОВКИ

3.
Основи меліорації і 
ландшафтознавство 21-з 13 13 100 4 30,7 4 30,7 5 38,4 0 0 100 61,5 3,9 100 69,2 4,0

4. Стандартизація та метрологія 21-з 13 ІЗ 100 4 30,7 4 30,7 5 38,4 0 0 100 61,5 3,9 100 61,5 3,9
Всього за циклом 26 26 100 8 30,7 Оо 30.7 10 38.4 0 0 100 61,5 1 QЗці/ 100 65,4 4,0

3. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
5. Геодезичні роботи при землеустрою 31 -з 10 10 100 3 30 3 30 4 40 0 0 100 60 3,9 100 60 3,9
6. Землевпорядне проектування ЗІ-з 10 10 100 3 ЗО 3 30 4 40 0 0 100 60 3,9 100 60 3,9

20 20 100 /:О 30 6 зо 8 40 0 0 100 6й; 3,9 100
100

60
64,7

3,9
4,0

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

Голова експертної комісії



Таблиця 2.4. Результати акредитаційної експертизи курсових робіт студентів спеціальності
5.08010102 «Землевпорядкування» з дисципліни «Економіка,організація і планування с.г виробництва»

№ ПІП Теми курсових робіт оцінка Примітка
Під час захисту експертна

1. Малий Катерина 
Мирославівна

Організація інфраструктури 
аграрного ринку

5 (відмінно) 5 (відмінно)

2. Тужанська
Валентина
Андріївна

Земельні ресурси, їх використання в 
сільському господарстві

5 (відмінно) 5 (відмінно)

3. Артиш Вікторія 
Романівна

Організаційно-економічні основи 
ринкових форм господарювання

4 (добре) 4 (добре)

4. Синишин Вікторія 
Василівна

Ціноутворення на продукцію 4 (добре) 4 (добре)

5. Ягасик Дмитро 
Миколайович

Організація виробництва та його 
обслуговування

3 (задовільно) 3 (задовільно)

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

Т.О. Євсюков 

Г.В. Козій 

Б.А. Костюк

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



Таблиця 2.5. Результати акредитаційної експертизи курсовий проект студентів спеціальності
5.08010102 «Землевпорядкування» з дисципліни «Землевпорядне проектування»

№ ПІП Теми курсового проекту оцінка Примітка
Під час захисту експертна

1. Адамович Марія 
Вікторівна

Проект організації території 
фермерського господарства 

«Смерек» Надіївської сільської 
ради Долинського району Івано- 

Франківської області

5 (відмінно) 5 (відмінно)

2. Бабій Василь 
Тарасович

Проект організації території 
фермерського господарства 
«Любисток» Коршівської 

сільської ради Коломийського 
району 

Івано-Франківської області

5 (відмінно) 5 (відмінно)

3. Іванішин Ігор 
Ігоров

Проект організації території 
фермерського господарства 

«Тязівське» Тязівської сільської 
ради Тисменицького району 
Івано-Франківської області.

4 (добре) 4 (добре)

4. Ковтун Олег 
В о лодимирович

Проект організації території 
фермерського господарства 

«Світанок» Саджавської сільської 
ради Богородчанського району 

Івано-Франківської області

4 (добре) 4 (добре)

5. Магас Євген 
Воловимирович

Проект організації території 
фермерського господарства 

«ГорВат» Рибненської сільської 
ради Косівського району Івано- 

Франківської області

3 (задовільно) 3 (задовільно)

Голова експертної комісії 
Експерт
Директор коледжу 

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков

Т.О. Євсюков 
Г.В. Козій 
Б.А. Костюк



Таблиця 2.6. Результати акредитаційної експертизи звітів з технологічної практики
студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

№ ШП оцінка Примітка
Під час 
захисту

експертна

1. Адамович Марія 
Вікторівна

5 (відмінно) 5 (відмінно)

2. Кийлюк Богдана 
Василівна

5 (відмінно) 5 (відмінно)

3. Дутка Василь 
Федорович

4 (добре) 4 (добре)

4. Ковтун Олег 
Володимирович

4 (добре) 4 (добре)

5. Журба Андрій 
Андрійович

3 (задовільно) 3 (задовільно)

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

Т.О. Євсюков 

Г.В. Козій 

Б.А. Костюк

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



Таблиця 2.7. Результати акредитаційної експертизи звітів з переддипломної практики
студентів спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

№ ПІП оцінка Примітка
Під час 
захисту

експертна

1. Адамович Марія 
Вікторівна

5 (відмінно) 5 (відмінно)

2. Бабій Василь 
Тарасович

5 (відмінно) 5 (відмінно)

3. Дутка Василь 
Федорович

4 (добре) 4 (добре)

4. Босович Дмитро 
Васильович

4 (добре) 3 (задовільно) Студент не достатньо володіє 
методикою проведення польових і 
камеральних робіт

5. Магас Євген 
Володимирович

4 (добре) 4 (добре)

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

Т.О. Євсюков 

Г.В. Козій 

Б.А. Костюк

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



Таблиця 2.8.
Перелік спеціалізованих кабінетів, 

які забезпечують виконання навчального плану 
зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

№
п/п

Найменування 
лабораторій, 

спеціалізованих 
кабінетів, їх площа

Найменування
дисциплін

Перелік обладнання, 
устаткування, кількість

1 2 3 4
1 Геодезії з геокамерою

каб.№111,
площа 64,9 м

Г еодезія
Геодезичні роботи при 
землеустрої

Теодоліт (4 шт.), електронний 
тахеометр (2 шт.), віха з 
оптичною призмою (2 шт.), 
нівелір (4 шт.), GPS-приймач, 
мензула і кіпрегель (2 шт.), 
лазерна рулетка (2 шт.), 
світловіддалемір, екер (7 шт.), 
бусоль (5 шт.), рейка нівелірна 
(8 шт.)

2 Фотограмметрії з 
навчальним полігоном 
каб.№110, 
площа 56,1 м2

Фотограмметрія Фотограмметричні прилади: 
фототрансформатор, ФТБ, 
фотозбільшувач СБ-1, 
стереопроектор СПР-М, 
стереопроектор СТД-3, 
цифрова фотограмметрична 
станція

3 Комп’ютеризації і 
обчислюваної техніки 
каб. №32, 34 
площа 65,7 м2; 43,8 м2

Основи інформатики та 
обчислюваної техніки; 
комп’ютеризація ЗВ 
виробництва

Персональні комп’ютери з 
програмним забезпеченням MS 
Office, а також навчальні версії 
Maplnfo, Digitals, AutoCad 
(14 шт.), Мультимедійний 
проектор

4 Основи с.-г. 
виробництва і 
ґрунтознавства 
каб. №42

'У

площа 46,8 м

Економіка, організація 
і планування с.-г. 
виробництва, основи 
с.г. виробництва і 
ґрунтознавства

Настінні тематичні стенди 
(5 шт.), навчально-методичні 
посібники та підручники, IBM 
PC, IntelCeleron 2.7GHz, 
2.00Г6, HDD 220 Гб (3 шт.)

5 Екології 
Каб.№ 114 
Площа 99,5 м2

Екологія, 
основи екології

Тематичні стенди (3 шт.), 
методичні посібники та 
література, комплекти наочних 
посібників

6 Топографічного і 
землевпорядного 
креслення 
каб.№111, 
площа 64,9 м

Топографічне
креслення
Землевпорядне
проектування

Креслярські готовальні 
(10 шт.);
Лінери, олівці, лінійки (20шт.) 
Топографічні плани і карти 
(10шт.)

7 Меліорації і 
ландшафтознавства 
каб.№105а, 
площа 56,9 м2

Основи меліорації і 
ландшафтознавство

Макети дощувальних машин 
(2 шт.), дренажні трубки 
(5 шт.), макет «Види дренажу» 
(1 шт.), таблиці, графіки, 
плакати, карти, обладнання

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



1 2 3 4
8 Земельного права і 

земельного кадастру 
каб.№55 
площа 85 м2

Земельне право, 
земельний кадастр

База земельного законодавства, 
електронний доступ до 
нормативно-правових актів, 
навчально -методична 
література, персональні 
комп’ютери (4 шт.), 
калькулятори (10 шт.)

9 Курсового і 
дипломного 
проектування 
Каб.№ Ц4 
Площа 99,5 м2

Курсове проектування,
Дипломне
проектування

AMD Athlon 2/2GHz (5 шт.), 
плотер HP DesingJet -  111 
(1 шт.)

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

Т.О. Євсюков 

Г.В. Козій 

Б.А. Костюк

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



Таблиця 2.9. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, 

які забезпечують виконання начального плану 
зі спеціальності 5.08010102 «Землевпорядкування»

№
з/п

Найменування 
комп’ютерної 
лабораторії, її 

площа

Найменування 
дисциплін 

за навчальним 
планом

Модель і марка 
персональних 

комп’ютерів, їх 
кількість

Назви пакетів 
прикладних програм 

(в тому числі 
ліцензованих)

Можливіст 
ь доступу 

до 
Інтернет, 
наявність 
каналів 
доступу

1 2 3 4 5 6
1 Комп’ютерна 

аудиторія, 41
Інформатика і 
комп’ютерна 

техніка, 
інформаційні 

системи і 
комп’ютеризації ЗВ 

виробництва і 
автоматизована 

земельно- 
кадастрова 

інформаційна 
система

ПК Sempron 3400 
(2008р.) -  8 шт. 

ПК Sempron 3000 
(2008р.) -  4 шт.

Windows ХР SP3 
MS Office 2010 

Professional 
ГІС Maplnfo, Digitals, 

Auto Cad 
Credo DAT

Так

2 Комп’ютерна 
аудиторія, 

41,0 м2

Інформатика і 
комп’ютерна 

техніка, 
інформаційні 

системи і 
комп’ютеризація 
ЗВ виробництва, 
автоматизована 

земельно- 
кадастрова 

інформаційна 
система

ПК Sempron 2500 
(2008р.) -  6 шт. 
ПК Celeron 213 

(2008р.) -  
3 шт.

ПК Celeron 420 
(2008р.) -  

6 шт.

Windows XP SP3 
MS Office 2010 

Professional 
ГІС Maplnfo, Digitals, 

Auto Cad 
Credo DAT

Так

3 Комп’ютерна 
аудиторія, 

43,8 м2

Інформатика і 
комп’ютерна 

техніка, 
інформаційні 

системи

ПК Intel Core 2.4 
(2009р.) -1 3  шт.

Windows XP SP3 
MS Office 2010 

Professional

Так

4 Мультимедійна 
аудиторія, 65,7 

м2

Можливе 
використання при 
викладання всіх 

дисциплін 
навчального плану

Проектор Epson -  
1шт.

ПК Celeron Core 1.6 
(2009р.) -1 2  шт.

Windows 7 
Professional 

MS Office 2010 
Professional

Так

5 Мультимедійна 
аудиторія, 41,0 

м2

Можливе 
використання при 
викладання всіх 

дисциплін

Ноутбук Aser 
С50КХ -  1шт. 
Проектор Benq 
MS504 -  1шт.

Windows 7 
Professional 

MS Office 2010 
Professional

Так

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



навчального плану
6 Мультимедійна 

аудиторія, 47,1 
м2

Можливе 
використання при 
викладання всіх 

дисциплін 
навчального плану

Ноутбук Aser Х52С 
-  1шт. 

Проектор Benq 
MS504 -  1шт.

Windows 7 
Professional 

MS Office 2010 
Professional

Так

7 Мультимедійна 
аудиторія, 99,5 

м2

Можливе 
використання при 
викладання всіх 

дисциплін 
навчального плану

Нетбук Samsun -  
1шт. 

Проектор Benq 
MS504 -  1шт.

Windows 7 
Professional 

MS Office 2010 
Professional

Так

8 Мультимедійна 
аудиторія, 47

Можливе 
використання при 
викладання всіх 

дисциплін 
навчального плану

Ноутбук Aser -  1шт. 
Проектор Benq 
MS504 -  1шт.

Windows 7 
Professional 

MS Office 2010 
Professional

Так

9 Мультимедійна 
аудиторія, 232 

м2

Можливе 
використання при 
викладання всіх 

дисциплін 
навчального плану

Ноутбук Aser -  1шт. 
Проектор Benq 
MS504 -  1шт.

Windows 7 
Professional 

MS Office 2010 
Professional

Так

10 Переносне
(портативне)

мультимедійне
обладнання

Можливе 
використання при 
викладання всіх 

дисциплін 
навчального плану

Ноутбук Asus К50С 
-  1шт. 

Проектор Aser-І шт 
Проекційний екран 

1шт.

Windows 7 
Professional 

MS Office 2010 
Professional

Так

Голова експертної комісії 

Експерт

Директор коледжу

Т.О. Євсюков 

Г.В. Козій 

Б.А. Костюк

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти
у Івано-Франківському коледжі 

Львівського національного аграрного університету 
для підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.08010102 
“Землевпорядкування” галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Відповідно до постанови КМУ від ЗО грудня 2015 р. № 1187
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 

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

2,4 4,9 +2,5

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

10 22 +12

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

+ +

2) пунктів харчування + +
3) актового чи концертного залу + +
4) спортивного залу + +
5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ +

6) медичного пункту -Ь +
4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 100 +30

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

+ +

Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми + +
2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ +

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ +

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

+ +

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ +

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

+ +

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ +

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

не менш як 
два 

наймену
вання

6 +4

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається 
спільне користування базами кількома 
закладами освіти)
3. Наявність офіційного веб-сайту 
закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+ +

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

ЗО 100 +70

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



Порівняльна таблиця дотримання ліцензійних умов 
у частині кадрового забезпечення у сфері вищої освіти 

(відповідно до наказу МОН № 1377 від 29.11.2011р.)

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
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. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

- 14 +14

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

- 100 +100

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)

- -

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

- -

Голова експертної комісії
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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)

-

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 дисциплін гуманітарної підготовки 25 58 +33
цикл дисциплін природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки 25 47,7 +22,7

цикл дисциплін професійної та 
практичної підготовки 25 39 +14

5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки + +

6. Наявність кафедри зі спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної науково- 
педагогічної спеціальності

- -

доктор наук або професор - -

кандидат наук, доцент - -

Голова експертної комісії & Т.О. Євсюков



Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації 
у Івано-Франківському коледжі 

Львівського національного аграрного університету 
для підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.08010102 
«Землевпорядкування» галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Відповідно до наказу МОН № 689 від 13.06.2012р.
Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, 
%

100 100

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

100 100

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

100 100

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не 
менше %
2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

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

50 61,5 +11,5

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 61,5 +11,5

Голова експертної комісії Т.О. Євсюков



2.3. Рівень знань студентів зі 
спеціальної (фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %

50 60 +10

3.Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій 
роботі (наукова робота на кафедрах 
та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, 
виставках, профільних олімпіадах 
тощо)

+ +
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