
ЕкспЕртнl висновки
акредхтацiЙноi ексI Iертизи пИготовки молодших спецiалiстiв

за спецiальцiсгю 5.0305080t < (Фiнансп i кредпт))

у IваноФранкiвському коледжi

Львiвського нацiояального аграрного унiверситеry

Вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i наlки УкраiЪи Ns 240А вiд
1З.02.2017 року кПро проведення акредитацiйноi експертизи)) з метою
проведення аh?едитацiйноТ експер]изи пiдгоlовкл молодших слецiалiстiв
спецiальностi 5.0З05080l (Фiнанси i кредиu>  у lваноФранкiвському коледжi
Львiвськоrо нацiонального аIрарного унiверсигеry, експертна комiсiя
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи здiйсrтювала робоry в такому складi:

 голова експертноi KoMicii Кириленко Ольга Павлiвна, завiдlзач кафедри

фiнансiв iMeHi C.I . Юрй Тернотriльського нацiонального економiчного

унiверситету, доктор економiчних наук, професор;

 член експертноi KoMicii  Фролова Наталiя Леонiдiвна, завiдувач

фiнансового вiддiлення Хмельницького торговельноекономiчного коледжу
КиlЪського нацiонапьноm торговельяоековомiqного 1,.нiверситету.

Пiл час робоr и експертна комiсiя розг,rянула поданi матерiали та провела

перевiрку дiяльностi IваноФранкiвського коледжу Львiвського нацiонального
аграрного унiверситеry щодо пiдготовки фахiвцiв за освiтньоквалiфiкацiйним
piBHeM < молодший спецiалiсо>  зi спецiальностi 5.03050801 (Фiнанси i кредит),.

В процесi аналiзу:

 були залученi й вивченi матерiали самоаналiзу спецiальностii

 виоrрково перевtренr документи коледжу, якl пцтверджують загальнl
вiдомостi про колелж;

 вибiрково перевiренi KlpcoBi роботи та звiти [ ро проходження
лереддипломноi практики;

 здiйснено аналiз виконання студентами комплексних контрольних робiт з

дисциплiн ryMaнiтapнoi, природrтичонаутовоi та загальноекономiчноi i
професiйнопра.I (тичноi пiдготовки;

 проведено ознайомленttя з матерiаJlьнотехнiчною базою та фактичнIхu
станом навчальних примiщень, кабiнетiв та лабораторiй;

 проаналiзовано стан навчilпьнометодичного забезпечення навч:} пьноIо

прочесу. органiзачiТ навчальноТ. метоличноi та виховноТ роботи:

 проаналiзовано стан кадрового забезпечення;

 проведенi наради з керiвrтицгвом, спiвбесiди з працiвниками та студентами
коледжу. I
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На пiдставi вивчеЕня нilвчzlпьнометодичного, матерiа;rьнотехнiчного,

кад)ового забезпечення та визначенIul рiвня пiдготовки фахiвцiв за ocBiTHbo

квалiфiкацiйним piBHeM "молодший спецiа_лiст" експертIJа комiсiя встановила

наступне.

1.Загальна хараrсгерiiстика lваrrоФранкiвського коледжу Львiвського
ЕАУ та спецiальностi 5.0305080l < < Фiнаясн i кредлтr>

IваноФранкiвський коледж Львiвського нацiонального аграрного

унiверситеry с державним виццм навчаIьним закладом, структурним
пiдрозлiлом Львiвського нацiонального алрарноlо унiверсигеrу.
пiдпорядковаrтий MiHicTepcTBy освiти i наl.ки УкраtЪи.

Повне офiцiйне найменування коледжу: IваноФранкiвський коледж

Львiвського нацiональноl о алрарного унiверсиr еry.

Мiсцезнаходження lваноФранкiвською коледжу Львiвського
нацiонального аграрноIо 1тliверситету: УкраiЪа, 7б492, IваноФранкiвська
обл., м. IваноФраrrкiвськ, вул. Юrrостi, 1l, телефон (0342|  554714, факс 55

4&97. email:  аgrаrсоl@чkr.пеt.
Згiдно з лiцензiсю MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи (серiя АЕ Nч 527884)

вiд 26.01.20l5p.Ta акту узгодження перелiку спецiальносгей, за якими

здiйсrтюсться пiдгmовка здобувачiв вищоi освiти за ступоI iJ{ ми (ocBiTHbo

квалiфiкацiйними рiвнями) молодшого спецiалiста, бакалавра, слецiалiста,

магiстра та лiцензованого обсяry Львiвського нацiонального аграрного

унiверситеry, коледж мас право на проведеннJr ocBiTнboi дiяrьностi, пов'язаноi з
наданням вищоТ освiти з наступш,l\  слецiальностей освiтньоквалiфiкацiйного

рiвня молодшого спецiалiста:

 5.03040101 < < Правознавство> >  (081 Право);

 5.05170108 < Зберiгання, консервуваЕня та переробка плодiв i овочiв>
(181 Харчовi технологф;

 5.09010102 < Органiзацiя i технологiя веденflя фермерського
господарстваr (20 1 Агрономiя);

 5.03060101 < Органiзацiя виробництво(073 Менеджмент);
 5.03050801 < < Фiнанси i кредиu (072 Фiнанси, банкiвська справа та

страхlъання);
 5.09010З03 < Зелене будiвнлп.lтво i садовоrrаркове господарство> >  (206

Садовопаркове господарство);

 5.04010602 < Приь,rадна екологiя>  (101 Екологiя);
 5.08010102 < Землевпорядкування>  (19З Геодезiя та землеустрiй).

IваноФранкiвський коледж створений вiдповiдно до Постанови Ради
MiHicTpiB УкраiЪськоi РСР вiд 13 вересня 1965 року Nл894 як IваноФранкiвський
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агропромисловоп) комплексу Украiни вiд 24 березня 1999 року Nэl31 < Про
переЙменуванrrя IваноФранкiвського сiльськогоспбдарського TexHiKyMy>
TexHiKyM перейменовано в IваноФранкiвський державний аграрний коледж.

За наказом ректора унiверситеry вiд 06.07.2006 року Nч78 на пiдставi наказу
MiHicTepcTBa аrрарноi полiтики вiд 23.06.200б року ЛЬЗ26 коледж ввiйшов як
структlрний пiдроздiл до Львiвського державного аграрного унiверситету.

На виконання Указу Президента УкраiЪи вiд 24 березня 2008 року
Ns258/2008 < Про налан ttя Львiвському державному аграрному 5rнiверситету
стаryсу нацiонального> , коледж перейменовано в IваньФранкiвський коледж
Львiвського нацiонirпьного аграрного унiверситеry (наказ Nл46 вiд 18 квiтrrя 2008

року).
Основними установчими докумеЕтами, якi забезлечують умови дiяльностi

IваноФранкiвського коледжу Львiвського НАУ е:

,Щ овiдка АА Ns 79б101 про вкJIючення до €диного державного ре€с.гру
пiдприемств та органiзацiй УкраiЪи вiд 29.03.2013 року;

 витяг з €диного державного ресстру юридичних осiб та фiзичних осiб
пiдприемцiв Nэ 21178185 вiд 16.09.2015 р.;

 свiдоцтво про державну реестрацiю юридичноi особи cepii А00 Nо4597З0;
 Стаryт Львiвського нацiонального аграрного унiверситеry. затверджений

MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни 23.04.2008 року;
 Положентrя про IваноФранкiвський коледж JIFИУ, затверджене ректором

Ьвiвською нацiонаJlьного аграрного унiверситеry 08.04.2015 року;
 Лiцензiя АЕ Nэ527884вiд 2б.01.2015р.;

 Сертифiкат про акредитацiю спецiапьностi < < Фiнанси i кредио H!I
Nрl 42?422 вiд 24.04.20 l ?.

Коледж мас чотири вiддiлення: екочомiчне, техяологiчне, юридичЕе,
заочне. НавчальниЙ процос забезпечуе 75 працiвникiв, з E!L\  69 пIтатню(
викладачiв восьми циклових комiсiй, серед яких З0 викладачiв вищоi категорii', 9
 (старший викладач> > , 2  < < викладач  методисu> , 6  з науковими сryпеrrями (за
основним мiсцем  5, за сумiсництвом  1).

Станом на 01 .l0.201б р. контингент сryдентiв коледжу стilновив 977 осiб, у
тому числi денноi форми навчаяня 677 осiб, заочяоТ 300 осiб.

Педаюгiчний коJIектив коледжу постiйно праtцо€ в творчому пош} ту,
направленому на вдосконалення навчапьного процесу. У навчальний процес
мiцно ввiйlrrли ПК, якi використовуються як при лроведеннi теореrичних зtшulть
так i Bcix видiв практик. Велику раry в коледжi придiлено органiзацii
самостйноi роботи сryдентiв з пiдручниками та електронними посiбниками. З
ycix дисциплiн cTBopeHi навчальнометодич Hi комплекси.

Матерiальною базою дlя пракгичного навчанIuI  сryдентiв с вiдповiдно
обладнанi кабiяети, лабораторii, а також бази пiдприсмств .ra установ дJuI
проходженI rJ{  практик. У коледхi оснащепо З комп'ютерних Еавч€цьних
лабораторii', б мультимедiйнrлr аудиторiй для проведення лекцiй та 2 переноснtж

Голова експер гноi KoMiciT .l7 О.П. Кириленко
( ,/ ,/

,1' /Ur



4

мультимедiйних комплекти. Всього у навчальному процесi викорисmвуеться 59
персональних комл'ютерiв. Сryденти виконують обчислення з лабораторних,
практIтlних та чrрсових робiт на ПК. При кабiнетах i лабораторiях працюють
г} ртки студентськоi HayKoBoi творчостi, де сryденти тrишуть реферати, доповiдi
дJIя навчаlrьнотеоретичних i пракгичrтих конференцiй.

Очолtос коледж дирекюр Костюк Богдан Андрiйович, 1945 por.1,

народжеrrня, ocBiTa вища. У 1919 роцi закiнчив Львiвський
сiльськогосподарський iнстиDrr за спецiальнiстю < < Аrрономiя> , квалiфiкацiя 
вчений агроном. Загальяий трудовий стаж становить 49 poKiB. У 1997 роцi йому
присвоено науковий ступiнь кандидата сiльськоюсподарсьtстх наук. Згiдно
Указу президента УкраiЕи N9 1027198 вiд lб вересня 1998 року присво€но
почесне званIuI  (Заслужений працiвник сiльського господарства УкраiЪю> .

Спецiа,rьнiсть < < Фiнанси i кредит>  акредитуеться вчетверте. Пiдютовку

фахiвцiв на деннiй формi розпочато у 1998 роцi.
За спецiальностями < < Фiнаяси i кредит>  та < < Фiнанси, банкiвська сtrрава та

страхування>  здобрають пiдготовку за денною формою навчання б9 осiб, за
заочною формою нав.]ання 52 особи.

Навчапьновиховний процес у коледжi за спецiальнiстю 50305080l
< < Фiнанси i кредио забезпеч,,!оть 24 ьикладачi, з нцх 72 мають виrlry
квалiфiкачiйну категорiю, З викладачi мають педагоl iчне званнJI  < сгарший

викладач> . 4 впtладачi навчаlоться в аспiранц pi.

Виlryсковою предметною комiсiею е циклова комiсiя сrrецiа,тьностi
< < Фiнаrrси i кредитD, яка нараховуе 1 1 викладачiв.

Коледж с структ} рним пiдроздiлом Львiвського НАУ, де випускники
спецiальностi мають змоry продовжити навчання за iнтеfроаirними навчапьними
планtlми

Освiтня дiяльнiсть коледжу зорiсгювана на пiдготовку i випуск фахiвця
нового поколiння, здатного вирiпцlвати економiчнi й соцiальнi проблеми
пiдприемств та установ економiчного сектору, готовою устriшно конкурувати на

ринку прапi. на пiдвишеrrня якостi освiти як головного чи нrтика iH гегрування в
европейський освiтяiй простiр.

Упраз:riнська струкг} ?а та HalrBHa матерiальнотехнiчяа база вiдповiдас
вимогам дJIя повI iого циклу теорет!rчяого i практичного навчанI IJI  за
спецiальнiсrю 5.0З05080l < Фiнанси i кредиr> .

Показники дiяльностi IвапоФранкiвського коледжу ЛНАУ узага,rьненi в
таблицi 1.1.

Голова експертноi KoMicii О.П. Кириленко
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таблиця1.1

Загальна характеристI lка
IваноФранкiвського коледrку

Л ьвiвського нацiопального аграрвого унiверсптеry

На пiдстазi вищевикJIаденого експертна комiсiя вiдзначае, що навчальний

закJIад керусться BciMa небхiдними документами, що забезпеч1,1оть правовi

засади дiяrrьностi.,Д,очi,тьнiсть пiдготовкт молодш]их спецiалiстiв зi

спецiальностi 5.0305080|  < Фiнанси i крелит,, пiлтверлжусться вiдповiдною
потребою юридичrтих, фiзичних осiб та суб'сктiв господарюваннrl.

Подана па акредrrтацiйну експертизу правова докумеятацiя с

достовiрпою, повпою за обсягом та вiдповhае вимогам Brrщoi освiтп.

N9

п/ tт
ПоказтJик зrtачеЕяя показвика

1 2

5.

6.

,1.

8.

9.

10.

11.

l2.

1.

2.

4.

PiBeub акрсдитшri1 ВНЗ

Кiлькiсть лiцецзованих спецiаrьностей

Кiлькiсть спецiальцостей, акредiтоваЕих за:

 1 piBцeм

 2 piBпeм

 З piBI IeM

 4 piBяeм

Ковтингент студевтiв яа Bcix кlрсм: павчашrя
. на депцiй формi яавчання;
. па заочпiй формi навчаlrня

KirTbKicTb факультетiв (вiддiлеяь)

Кiлькiсть кафедр (предметяrrх комiсiй)

Кiлъкiсть спiвробiтникiв (всього)
. в т.ч. педагогiчпих

Серед rтих:  докгорiв наlтс, професорiв, осiбЛlо

 кандидатiв наlк, доцептiв, осiб/%

 вилсrадачiв вццоi категорii, осiб/7о

Загальна /вавчапьва площа будiвапь, кв_м_

Зага,,lъаий обсяг державного фiнансувавня (тис.грн.)

KilTbKicTb посадtових йсць в.мтазrъвлп<  залах

Клькiс гь робочих Micb з ПFОМ дrя сryден riB

у юму чпслi з виходом в Iптерuет

з0

59

59

,|

gtl
6,7,|

з00

4

8

tз2
,75

6 /8уо

з0 /  40%

8907,з /  з60з

9з,18

п
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2. Формувапня контингенry сryдентiв

Набiр сryдентiв Еа навчання зi спецiальностi 5.03050801 "Фiнанси i
кредит" здiйсrтюсться в межах лiцензованого обсягу прийому (50 осiб денноi
форми та 50 осiб заочrrоi) rra ocнoBi лiцензii АЕ Д!527884 вiд 26.01.20l5 року,

Прийом на Еавчання здiйснювався вiдповiдно до Умов прийому на
навчаннr{  до випIих навчальних заlс.rадiв Украiъи в 20lб роцi, затверджених
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд l5 жовтня 2015 року Nэ 1085 та
зареестрованих у MiHicTepcrBi юстицiТ Украiни 04.1 1.2015 р. за No lЗ5l/27796 та
Празил прийому на навчання до IваноФранкiвського коледжу Львiвського
яацiонального аграрного унiверситету, затвердженI r( ректором Львiвського
нацiональною аграрною ),нiверситету.

Контингент сryдентiв коледжу формуеться на лiдставi державного
замовлення на лiдmтовку спецiалiстiв i договорiв з юридиtlними та фiзичними
особа"r,rи та здiйснюсться в межiж лiцензiйного обсяry.

,Щ ержавне зilмовлення на пiдготовку фахiвцiв щорiчно визначаеться
Мiнiстерствоv освiти i науки Уьраiни на лiдставi довгостроковоТ прогнозованоТ

потреби в спецiалiстах.

Щ ля проведення встlтlних екзаменiв були розробленi необхiднi комплекти
екзап,tенацiйних бiлетiв i тести вiдповiдно до програм середнiх заrа.lьноосвiтнiх
навчаJIьновиховнттх закладiв. Вся необхiдна документацiя (бланrсr, журна,,rи,

TecToBi завдання) вiдповiдае нормативним вимогам та знаходиться у
вiдповiдального секретаря приймашьноi KoMicii. Наказом директора коледжу

щорiчно створю€ться прийма,,] ьна комiсiя. Приймальна комiсй rrрацюс на
пiдставi чиrтного Положення, розгляда€ питання органiзацii та проведеттня

всryпних iспитiв, гоryе матерiали дrя зарахування абiryрiентiв. !ля проведеr* rя
всц.пних iслитiв затверджуеться скJIад екзаменацiйяих комiсiй. ,Щ .irя вирiшенrrя
cпipHID( пит rь i розгляду апеляцiй абiryрiентiв створюеться апеляцiйна комiсiя.

Профорiс* ттацiйна робота серед майбlтнiх абiryрiентiв провод{ ться
систематично та цiлеспрямовано вiдповiдно до закоЕiв УкраiЕи (Про ocвiTy),
< Про випry ocBiry> > , Умов прийому до вип]их навчапьних закладiв УкраiЪи та
Правил прийому ло IваноФранкiвського коледжу ЛНАУ.

З метою залучення до навчаllня в коледжi молодi ледагогjчним колективом
проводиться значна профорiентацiйна робота серед шкiл IваноФранкiвськоi
областi. Щ орiчно директором коледх{ у видаеться наказ про проведення
лрофорiснтацiйноi роботи, вiдповiдно до якого створюються робоч; групи,
призначаються вiдповiдальнi за профорiснтацiйну робоry в регiонах. 3 метою
ефеюивlrого проведеншr профорiеrrтацiйноi рйоти, приймапьною KoMicico

розроблено i затверджено дrректором рiчний ллан роботи приймальноi KoMicii.
Коледж бере )л{ асть у обласнй профорiентацiйнй виставцi навчш lьtlих

закладi8 областi. органiзовус виiЪнi KorruepTHi програми в регiонах областi.
Голова експертвоi Koиicii a7/  О.П. Кириленко
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проводить lHi вiдкритlж дверей, iнш i культурномасовi заходи з метою
залучення до них ylHiB шкiл, проведення серед них профорiентацiйноi роботи та
пропаганди навчального зак.пад/ .

Значна профорiентацiйна робота проводиться з батькаluи учнiв вицiскних
класiв шкiл регiону, зокрема зустрiчi в школах, iндивiдуальнi бесiди. В
навчаJlьному закладi ведеться значна iнформацiйна та аналiтична робота iз
деvографiчfiоi сиryаш iТ в регiонi, наловнюваностi класiв } чнями шкiл.

[ ержавне замовлення з прийому виконуеться щорiчно. Всцrпний конкурс
на мiсця державЕого зЕtмовленIul д,,Iя вступу tta денЕу форму навчаlrня
спецiальностi (< Фiнанси, баrткiвська спрzrва та cTpilxyвaнHя> ) у 20lб роцi становив
3,0 осiб на одне, на заочну форму навчанrrя  2,15.

Узагаьяенi показники формlъання континfенту студентiв та динаlrлiка ix
руху по ц/ ,рсах поданi у Додатку l (таблицi 2.1 та 2.2).

Результатя аналiзу поланих матерiалiв з оргапiзацiйнпх та
профорiентацiйних заходiв вказують на проведецЕя якiсноi роботп по
r} орrrrумпню контlлцгеЕry сryдентiв, вiдповiднiсть 1Ц кiлькiснiй потребi

регiону у фахiвцях з дацого профiлю. Формування коltтццгенту студентiв
здiйспюеться вiдповiдпо до обсяry, вказапого у лiцеrrзii MiпicTepcTBa освiти
i науки Украirrи.

3. Змiст пiдготовкrr фахiвцiв
Основними нормативними документами, що визначають змiст пiдготовrс.r

фахiвцiв е освiтньопрофесiйна прогрirма, освiтньоква; liфiкацiйна
характеристика i навчальний план.

Пiдготовка фахiвцiв у IваноФраrrкiвському коледжi ЛНАУ зi
спецiальЕостi 5.03050801 (Фiнанси i кредит>  базуеться на дiючих ocBiTHbo
професiйнiй програмi та освiтrrьоквалiфiкацiйлiй хараrсгеристицi, якi е

державн l1M и стандартzrми п iдготовки молодш !о( с пецi ал icTb.
Складовою частиною стандартiв вищоi освiти е варiативнi частини ОПЛ i

ОКХ та засоби дiагностики, якi розробленi навчальI tим закладом та затвердженi

у вст rовленому порядку. Вони доповнюють та конкретиз)aюlъ lrимоIи щодо
змiсту освiти, цiлей пiдготовIо, професiйноi орiентацii молодшlтх спефалiстiв з

)?ztхуваЕЕям особливостей дiяльЕостi пiдrrрисмств та органiзацiй
агроцромислового комплексу.

На ocHoBi дiючоi освiтньопрофесiйноi програми та типового навчапьного
тшану в коледкi розроблено навчаJьш.rй план, який розглян} ,то на методичнiй

радi i затверджено ректором унiверситеry.
У навчаьному планi визначено перелiк та обсяги нормативних i

вибiркових навчальних дисциплiн, послiдовнiсть ii виконання, конкрепri форми
проведення нzlвчаJIьних занять (лекцi1, лабораторнi заrrяття, практичяi,
ceM rapcbкi заняття, консультацii, навчальнi й вирйничi пракrики, самостiйна

Голова експертноТ KoMicii О.П. Кирилепко
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робота) та ix обсяr, графiк навчального процесу, форми i засоби проведенюI
поточного i пiдсумкового контролю.

Навчаrrьним планом спецiальностi 5.03050801 < < Фiнанси i цlедит>
передбачена загальна кiлькiсть годин в обсязi 4320 дае змоry повнiстю оволодiти

даною спецiальнiстю. Аудиторнi заI lяття скJlадають 2340 годин, пракtичле
навчанIu{   1З 10 годин, самостiйна робота  1980 годин.

У навчаrьному планi спецiальностi 5.03050801 < < Фiнанси i кредит>

дотримане спiввiдношення навчaцьного часу мiж uиклами пiдютовки
молодшого спецiалiста вiдповiдно до вимог освiтньопрофесiйноi тцlограми.

З метою конk?етизацii rrланування навчаJIьного процесу на Koxelr
навчальний piK складаються робочi навча,rьнi плани для ycix KypciB. ДIя кожноi
навчальноi дисцитlлiни на пiдставi типовоi навчальноi програми та навчального
плану в коледжi ск,rаленi робочi навчалънi лрограми. якi мiстять змiст
дисtцллiни, послiдовнi органiзацiйнi форми ii вивченIul та обсяг, засоби для
проведенt{ я поточного та пiдсумкового конц)оJIю знань студентiв, типи занrlть,

методи навчання, перелiк навчаrrьних посiбникiв, обладнанrrя та ТЗН, навчально
методична лiтература. Робочi HaBca.,IbHi програми розглядаються на засiдан} rях

циклових комiсiй i затверллсуlоться заступником дц)еrстора з навчальяоi роботи.
Педагогiчним колективом постiйЕо ведеться робота з вдосконалеrтня дiючrлr
програм, розв'яз),1оться питання фундамеI r,галiзацii та iндивiдуа:riзацii навчаняя,
погrибленttя пракгичнот пiдютовкл на оволодirтвя сласниv знаряддям i

методами Iцацi в галузях майб} ,тЕьоi лрофесiйноi дiяльностi, орiснтацii на
cBiToBi лосягнеt{ ня та пmреби базових пiдприсмств.

Експертна комiсiя, перевiрнвшц змiст пйготовкlr фахiвцiв у IBaHo
Франкiвськоллу Ko.reff Львiвського нацiонального аграрного унiверсптеry
за спецiальпiстю 5.03050801 < < Фiяансп i кредrrп> , паявнiсть павчаJIьцtrх
планiв, павчальнцх програм та Iюбочпх павчальqrlх програм, програм
навчально'i, впробпичоi, переддипломпоi праrсгпк, заевiдчус i! паявнigrь та
повну виповйнiсть освiтньопрофесiйнiй програмi спецiальностi.

4. Оргавiзацiйне та ЕавчаJtьнометодпчпе забезпеqеппя Еавчально
впховцого процесу

Органiзацiйне та навчzIльнометодичне забезпечення навчапьновиховною
процесу в коледкi здiйснюеться вiдповiдно до законiв УкраiЪи < Про ocBiry> ,
< < Про виrцу ocBiry> > , кПро загашьну середrю ocBiTy> > , ГilлузевIтl( стаI rдартiв вицоi
освiти затверджеlтих MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи, Положення про
IваноФранкiвський коледж Львiвського НАУ, Лоложенrrя лро органiзацiю
навч:лJIьного процесу у вищих навчzrльних заь,rадах, Положення Trpo органiзацiю
навчirпьного процесу у IваноФранкiвському коледдi Львiвського нацiона,rьного
аграрЕоr0 } ,Еiверситету, рогламеI r,ц/еться нормативними та директивними
документами MiHicTepcTBa освiти i науки, | 1струrчiями i наказапм ректора

Голова експертноi KoMicli ,..7f/  О.П. Кириленко
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Львiвського Hаrlioнaпbнoю аграрного унiверситету, наказами i розпорядженнями

директора, рiшенtrями педагогi.rноТ ради IваноФраякiвського коледжу

Львiвського [ IAY.
Yci нормативнi документи, що регпirментуоть навчальЕий процес. у

коледжi с в наявностi i доводяться до вiдома педагогiчного колективу на

педаюгiчних нарадах, Еавчilльнометодичнiй радi, на засiданнях цикJIових

комiсiй.
tIавчальчовиховний процес здiйсrrюеться вiдповiдчо Положеrrчя про

органiзацiю навчаJIьЕого процесу в lваноФранкiвському коледжi JIьвiвського

FIАУ та графiка навчального процесу, в якому вiдображенi Bci видr теоретrтчяих

i практичяrо<  заrrять, екзаменацiйнi cecii, державнi атестацii, канiкули.

Розклад складасться посеместрово. повнiстю вИповiдас дiючи\4

навчаrьним планам.

З метою фiксацii навчальних досягнень сryдентiв та облiку роботи
викrrадачiв у коледжi вед/ться ж} ?rrаJIи навчальних заЕять, записи в яких

оформляються згiдно iснlrочих вимог та форм.
На засiданнях педагогiчноi ради, навчальнометодичноi ради, цикJIовгх

койсiй розглялаються рiзноллановi питzlнtlя навчiiльномgгоди.rноi ra виховноТ

робоr и, заслуховуються звiти викладачiв про виконанкя iгцивiлуапьних планiв

роботи, узага.lьню€ться та поIuирю€ться передовий педаmгiчrrий досвiд,

обговорюються пьчяхи реа,riзаш ii меmдичноi проблеми, яад якою праrцоють

викладачi коледrrу, засJryховуються звiти з питань пракплтrого навчанrrя, роботи
вiддiлеtь (деншдr i заочною), бiблiотеки, лроблем фiзичного виховання

сryдентiв, пацiональнопаT рiотичного виховання тощо.

У коледжi розроблена i дiе певна струкrура управ; liння i контрлю за

навчilльновиховвим процесом Контрольнi зzlходи вкJIючitють поточIтий r

пiдсумковий контроль. Пiдсумковий контроль вкJIючае семестровий контроль i
державI Iу атестацiю. 

'Щ ержавяа 
атесталiя студентiв здiйсrтюеться ,Щ ерrкавними

квалiфiкацiftrйiдi комiсiями, якi створюються щороку в установленому порядку

Важливе мiсце в системi методичцоi роботи Iмно,Франкiвськоm коледжу

JЬвiвського I IАУ вiдiграюrъ rиK;roBi KoMicii, якi с первиrтними ланками цiсi
системи. Безпосередню rriдготовку фахiвцЬ спецiальностi 5.0305080l < Фiнанси

i кредит>  здiйснюс вшц/скова циклова комiсiя.

Вик;rадачi цикловоi KoMicii акгивно впровадж} ,ють комп'ютернi технологii
навчаннJr сryлентiв. } fuми розробленi комп'ютернi BepciT лекцiй, електроннi

посiбгппси з дисциплiн, меrодичнi рекомендацii цодо написаrтня курсових робiт,
навчальнометодrlчяi комплекси на елекц)оннtтх носiях. тести дJUr контроJlю

знань сryдентiв. Bci викладачi цrжловоi KoMiciT володiють сучасними,

особистiсно зорiентоваrrими педагогiчними технологiями, ефективно

використов),Iоть ix у навчапьному процесi:  проводять нетрадщiйнi заняття з

використаЕпям комп'ютерних технологiй, дiловi та рольовi iгри, дискусi'ц

дiалоюве навчацIul Вони систематично ь над розрйкою нових
Голом експертЕоi Koмicii О.П, Кирилевко
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навчапьних посiбникiв, зоI trитiв дJuI  прzжтичних робiт, звiтiвщоденникiв,
методич нl{ х рекомендацiй iз навчальних дисциллiн.

Yci дисциплiни спецiальностi 5.03050801 < (Фiнанси i кредит>  забезпеченi

робочими навчzlльними програмами, пiдручниками, посiбниками, дов;дковою,

фаховою та iншою необхiдною лiтераryрою, яка знаходиться в бiблiотецi
коледIq/ , навчапьних кабiнетах та лабораторiях.

Робочi навчальнi програми, конспекти лекцiй, тulани семiнарських i
црактиtцtих зшrягь, iнструкцiйнi картки ди проведення лабораторних i

практи.Iних занять, питання дrя органiзацiТ самостiйноТ навчальноi дiяльностi
сryдеятiв розглядаеться ва засiдаrлrях цикJlових комiсiй i затверд} g/ються

головою цrдсповоi KoMicii та засцдIником дирекrора з навчапrьноТ роботи у
встанокленi терviни та вiщ lовiдно ло iсrl,rочих вимоl.

Якiсно розроблене та наявне у повному обсязi навчальнометодичне

забезпечення навчzIJlьного процесу дае змоry надrшня rруrтовноi пiдготовки

фахiвцiв спецiальностi 5.03050801 < < Фiнанси i кредип> .

Основним джерелом iнформацiйного забезпечення викладачiв i сryдентiв
е бiблiотека копеджу, навчальвi кабiнети та електроннi засоби iнформацii.

Бiблiотека коледжу комп'ютеризоваrlа, з читtцьною залою на 30 мiсць,

розт повzrна в примiщеI rЕi навчаIьного корпусу на лершому поверсi.

Обслуговуваrrня читачiв здiйсвюеться на абонементi.

Пракшчне навчання в IваноФранкiвському коледжi ЛНАУ здiйсlтюсться
згiдно з < < Положенням про проведеянJr практики сryдеттгiв випLiх навчzlJьних

закладiв Украiни>  Nл 93 вiд 08.04.1993 року i дiючими навчальними планами та
наскрiзноi програми практики, розробленими цикI Iовими комiсiяtти i
затверля(еними дирекюром коледжу.

У навча:rьчому закладi с перлiк баз вцюбничоi практики, з якими

укладенi вi.цlовiднi угоди.
ГI iд час rrроходження пракгик студенти вед/ть щоденники практики, в яких

вiдображають змiст завдання i послiдовнiсть виконання роботи Захист звiтiв
провод} Iться при KoMiciiL, призначенiй заступником дирекгора з практкrтного
навчанЕя.

З нав.tальноi та переддrпломноi лракгик розроблено KoMTrrreкc навчально
методичного забезпечення проведення практик. який постiйно оновrпосться i

поповнюеться.

Виховна робота в IваноФранкiвському коледкi Львiвського НАУ
напрirвлена на форьryъаттня конкурентвослроможноТ творчоТ особистостi, яка

здатна до сilмовизначенЕя, самореа,тiзачiТ. сilмовдосконалення; формуъанrrя
свiдомого громадянина УкраТнськоТ держzrви з : tктивною життсвою позицiсю,
високими морitJlьними якостями та дaховI tими запlттами та п5юводиться згiдно з

перспекгивним планом нацiональIJого вихованllя студентiв, Концепцiею
нацiонального виховання студентськоi молодi, ПоложенI iям про сryдентське
сzlмоврядування l ваноФранкiвського колелlу,[ } ИУ.

Голова експергноi KoMic| i { / /  О.П, Клрилеfiко
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Головною метою виховання в коледжi е набутrя молодим поколiнrrям

соцiа.lьного досвiду, успадкуваннJl духовних надбань украiЪського народу,

досягнення високоi культури мiжнацiональяих вза€мин, формlъання у молодi

незалежно вiд нацiонапrьностi почуття гроvадянина украiнськоТ держави.

розвиненоТ луховностi. моральноi. духовноестетичноi. правовоi. трудовоi та

екологiчноi культlри.
В коледжi значна увага придiляеться естетичяому виховilнню молодi. В

rrавчыrьному закладi працюють колективи художньоi творчостi (Театр пiснi
< MELOS> ): хор сryдентiв i виrс.rадачiв, вокальнi ансамблi (жiночий i чоловiчий),

ансалбrь пiснi i танцо, Ma,ri форллл (солiсти, дуети, Tpio), танrцоваrьвий

ансамбль, якi берlть активну у{ асть у ВсеlтраiЪському фестивалi \ тдожньоi
творчостi < СофiiЪськi зорi>  серед аграрних ВНЗ, у регiональrrих i обласrтих

фестива,rях та конýрсzж i займають призовi мiсчя.

Згiдно з наказом MiHicTepcTBa освiти i на1ти, молодi та спорry УкраiЪи
М4б1 вiд 19.01.2012 р. < < Про присвосння та пiдтвердження почесних зваI iь
(Народний художвiй колеюив>  i < < Зразковий художнiй колеюив)) театру пiснi
< MELOS>  ЬаноФранкiвському коледжу JIЕlАУ присвоечо почесЕ€ звання

<  Наролний хулоlкн i й колекlивr).

У навчальному закладi дiе студентське саý{ оврядуваннJ{ . На початку
назчального року rra демократичнй ocHoBi обираються ради студентського
саIчlоврядуваI rня груп, вiддiлень, формуються сryдентськi ради коледку та

ryртохитку. Сryдентський акгив бере r{ асть в роботi засiдань старостату,

вЕст),пае iнiцiатором з проведеняя тематичних вечорiв, зустрiчей, вносить
пропозицii з удосконапеяt{ я навчапьновиховного процесу, покращення

жиlловопобlггових ; ,.мов сryдентiв гл)тожитку.
Розробпено Положення про студентське самоврядування IBaHo

Франкiвського коле.шку JI I { AY.
На забезлечення повноцirтного розвитI \ у молодi, охороrrи й змiцненrrя i'i

фiзичного, псrоrологiчного та джовного здоров'я спрямовzrна i спортивно
масова робота. Сryдеrrпr коледжу  активнi учасrтиюr обласцпх змагань з

настiльного TeHicy, баскетбшrу, легкоi атлетики, волейболу, де займають призовi
мiсця.

На пiдставi перевiрки експертна комiсiя вiдзначае: з ycix передбачених

навч{ lльним планом дисциллiн спецiаrьностi розробленi навчальнометодичнi
комппекси, якi розгляuутi на засiдаrпlю<  вiдловiдних циклових комiсiй та
затвердженi засцrгпrиком дЕректора з навчальноi роботи. Вик;rадачi та студенти

коледжу мають мож;rивiсть вiльного достуrry до MepeTci IHTepHery в трьох
спецiалiзованих аудиторiЯх.

Проведений аяалiз дозволяе зробшти впсяовок, що показцпкп
навчальпометодцчиого та iнформачiйного забезпеченпя спецiальноgтi
5.0З05080l < (Фiпансп i кредип>  вИповИають державаим вlrмогам з

акредитацii спецiальностi.
Голом eKcпepTrroi Koмicii О.П. Кприлеттко
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5. Кадрове забезпечеяЕя цавчальЕовиховного процесу

У коледхi проводиться постiйна робота з пiдбору кадрiв, ix розподiл за

дiяльнiстю, riдвищення квалiфiкацii та атестацii педагогiчних працiвникiв.
Кiлькiсний склад вик_ладачiв формуеться на пiдставi педагогiчного
наванl,aDкення, яке визначасться навч€lJIьними планаvи спецiальностi та шгаrним

розписом, затвердженим MiHicTepcTBoM освiти i науюл Украr'ни.

При пiдборi калрiв перевага надасться працiвникам з вiдповiдrrим стажем

робоIи за ix спецiаьнiсгю та базовою освiтою. Викладання дисциплiн з

професiйноi пiдготовки ведуть 1 1 вик;rадачiв виrryсковоТ цикловоi Koмicii з нхх
4 особи (]б,J% ) мають вицý/  кагегорiю.

Науковопедагогiчнпй персонал iнцIих цикJIовдх комiсiй, який бере участь
у пiдготовцi фsхiвцiв з спецiш tьностi (< ФiЕанси i кредит> > , становить 13 осiб. Yci
вони працоють на постiйяiй ocHoBi. З цих 8 вик;rадачiв (61,5% ) вищоi
квалiфiкацiйноТ категорiТ.

З yciei KbKocTi педаюгiчнlтк працiвнш(Ь, що забезпечl,тоть викJIаданI Iя

шредметiв навч&пьного плаrlr спецiальностi 5.0305080l < Фiнанси i кредит> , 3

викJlадачi мають педагогiчне званЁя < старший викJlадач)), 4 вик,rадачi
навчаються в аспiрантурi.

Загмьrrа кiлькiсть лекцiйних годин дJlя цикц, дисциплiн ryманiтарноi
пiдютовки спецiальностi 5.03050801 (Фiнанси i цlедио становить 214 годин.
Частка педагогiчlтlтх працiвникiв вищоi категорii, якi забезпечуоть викJIад iня
лекцiйних юдин дzжого цикJIу становить З5,5О/о (76 год), з них за основним
мiсцемроботи 100Оlо.

Загальяа кiлькiсть Jтекцiйних годин дIя циклу дисциплiн природнлчо
ча;rковоi та загальноекономiчноi пiдrотовки спецiальностi 5.0305080l < < Фiнанси

i кредио становить 236 год. Частка педzгогitrних працiвlтикiв вищоi категорii,
якi забезпечують викJIада] lня лекцiйних годиЕ даного цик;rу становить б5,2Оlо

( 154 год), з них за осношrим мiсцем роботи  l 00% .

Загалъна KbKicTb лекцiйних юдин для циюrу дисцrтплiн професiйноi та
практичrrоi пiдготовки спецiальностi 5.03050801 < < Фiяанси i кредит>  cTllнoB} lTb

580 год. Частка педагогiчrтих працiвЕикiв вищоi категорii', якi забезпечують
викладанIul лекцiйних юд{ н даноIо цикц/  становить З5,5%  (206 год), з них за
основнлм мiсцем роботи  100% .

Квалiфiкацiя викладачiв спецiальностi 5.0З05080l < < Фiнанси i кредиu> , ii
професiйна, педагогiчна та методиtrна пiдготовки, ва5,товий потенцiап
вiдловiдають вимогам та забезпечуоть Еале)юiий piBeнb пiдготовки молодшЕх
спецiалiстiв з даноi спецiальностi.

IваноФранкiвський коледж JЪвiвськоm нацiонаltьI rоfo аграрного

унiверситету мае чiтко ЁаJIагоджеI Iу систему пiдвищеI rня квапiфiкацii
педагогiчноm пepcoнarl1., яка вкJlючас lryрси пiдвицення кмлiфiкацii,
стаitýiвання на пiлприсмсгвах. в установах g| rрганiзаш iя<  областi, навчання в

I  олом експергноi Kouicii ,С/ / /  О.П. КирилсЕко

L,o,a
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аспiрант} ?i, Maj] icТpaT)pi, здобуrrя педагогiчноТ освiти, ).часть у науково
практиtIних конференцiях, методичнIд( комiсйх НМЦ MiHicTepcTBa аграрноТ

полiтики та п[юдовольства Укра'iни. В коледжi розроблено та затверджено
перслеюивний тrлан пiдвищення квалiфiкацii викладачiв.

На момент проведенIul акредитацiйноi експертизи Bci викладачi пройшли
пiдвищення квалiфiкацii.

З метою пЬищення педаmгiчноТ та професiйноi майстерностi молодих
викладачiв у колед2кi працюс школа молодого викладача.

Педагогiчний колекгив забезпечус виконання llzвчальних програм, вимог
квалiфiкаrriйнж характеристик. якiсне проведення Bcix видiа занять.
lядивiдуальнi ллани вишадачiв вiдпоsiдають нормативним доц/ментам, а
контроль за Тх виконанням здiйснюсться цикловими комiсiяl,ли.

Проведеннй аналiз дозволя€ зробптrr впсновок про вiдповИцiсть
кадрового скпалу впIсладачiв, якi здiйспюють пiдготовку молодшsх
спецiалiстiв спецiальностi 5.0305080l < < Фiнансх i кредпт> , акредптацiйнлм
впмогам. BrrrrycKoBa цrrкпова комiсiя дотршмусться вllмог щодо цадаЕяя
педагогiчного наваsтдх(еЕця вякпадачам.

б. Матерiальпьтехrriчне здбезпеченяя навчi| Jlьпого процесу

Матерiальна база коледжу в цiлому вiдrrовiдае вимогам Еавчalпьного
процесу.

Загальна площа навчальних корпусiв складае 8907,З кв.м.;  в тому члслi
навчаJьна площа  Зб03 кв.м., на одI iого сryдента припадае загальноi площi
12,1 кв.м., навча_irьноi площi  4,9 кв.м..

Примiщеrтпя нzlвчапьного корпусу знttходиться в належноlц/  caHiTapHo
техйчяому cTaHi, який забезпечуеться щорiчlтlп* ,rи профiлакгичrrлмл ремоI Iтами
i дотриманrrям вимог експлуатацii' Територй навколо навчаlrьноrр корпусу та
I уртожитку мае зеленi насаджеЕu{ , газони, сквери, асфальтованi дорiжки та
пiд'iЪдл.

У вiдповiдrостi до I Iавч:IJьних лланiв у коледжi обладrано Зб навчilльних
кабiнеriв, 36 лабораторiй, створно вирйничогосподарсьrу базу. Bci навча,,rьнi
кабiнети i лабораторii оснащенi необхiдними основнЕми засобаrr.rи, а саме:
меблrми, комп'ютерною технiкою, оргтехнiкою, обладЕаняям дlя навчalнt{ я

тощо flля бiльш якiсного i наочного подання iliформацii при проведеш li Bcix
лекцiйнrж занлть згiдlо Еавчального rrлаЕу в навчаJIьних аудиторiлr
використовуеться мультпмедiйне обладнаняя.

Перелiк вавчапьних лабораторiй та спецiалiзованrлс кабiнетiв, якi
забезпечують виконаннJl навчального lrлацi з спецiальностi 5.03050801
< Фiнанси i кредло вiдображено в таблпцях2.6 та2.7 додатr7 1.

,Щ ля trроведення практики використовуеться колекцiйнодослiдЕе поле
коледжу гr,rощею l0 га.

Голова експертпоi KoMicii О.П. Кири"rепко
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У коледжi для забезпеченllя навчального процесу оснащено 3

комп'ютерrтих нzвчальI tих лабораторii', б мультимедiйних аудиторiй для
лроведенrи лекцiй, та 2 переносних мультимедiйних комппекти, редакцiйно
видавничий центр, навчапьнометодичний кабiнет, конференцзм. Всього у
навчальному процесi використовуеться 59 персонzlльних комп'ютерiв. На 100
сryдентiв приведеного контингенту по коледпý. припадае понад 8 комп'ютерiв.

Постачаrrrrя IHTepHery вiдбузаеться iHTepHeT цlовайдером < < UTeam> >  через
оптичну магiстраль на швидкостi 100 Мбiт/ сек. ,Щ оступ робочих стаIщ iй
(комп'ютерiв) до мережi I rrrернет органiзований за допомогою 100 Мбiт/сек
локаьноi MeperKi.

У навча_llьних корпусах, в бiблiотецi, в актовому за:ti, на територii коледrьry,

в iдаrьнi та ryртожитку забезпечеfiо доступ до мережi IHTepпeT на ocHoBi
бездротових технологiй WiFi (всього 10 точок досцпry).

Щ орiчно навчаьнi кабiнети i лабораторii лоповнюються новим
обладнання м. прилалами. ловiлковою л iтературою.

На ба,rансi колед)rý. знаходиться ryртожиток, житлова площа якого
становить 791 кв. м. В ryртожитку е читальчий зал, душовi, сауна, побутовi
кiмнати, медичний rrунIсг, украiЪська свiтлrлдя, музей культури i побуry
Прикарпаття, тренажерний зыl. На сьогоднiurвiй день забезпеченiсть сryдеятiв
г)цтожитком сш lадае 100Оlо вiд потреби. fIлоща проживанI r; t на одного студента
становить 5,2 кв. м.

При навчаrьному Koprryci працюе iдzulьня на 200 посадковtлх мiсць, буфет
на 30 йсць.

Спортивна база коледжу включа€: спортивний зал загальною ] 1лощею

236,4 м. кв. у нziвчаJьЕому корпусi, спортивй майдаrтчики з баскебоrrьною i
волейбольними площадками бiля навчщIьною KopI rycy та бiля ryртожитку. Щ е
забезпечус по,треби у фiзичяому вихов:жнi та проведеннi дозвiлля сryдеrrгiв та
працiвникiв.

Основним джерелом iнформаliйного забезпеченtrя вик:rадачiв i студентiв
с бiблiотека колед)tу, навча,rънi кабiнети та електролrнi засоби iнформацii.
Бiблiотека колед)rql комп'ютеризована, з читальною залою на 30 мiсць,

розташована в примiщеннi навчапьного корп} ..су.

Бiблiотечний фонд навчальноi та HaykoBoi лiтераrури стtlttовить
29197примiрникiв книг з рiзнrп галузей знань. Також в бiблiотецi зберiгасться
методичне забезпечечня KoTcloi дr.rсциплiни в електроняому виглядi:  елек,rроннi
конспекти лекдiй, елеrгроrтнi пiдручлики та посiбники.

Озцайомпвшпсь з матерiальпьтехпiчнuм забезпечеfi ням цавчальпого
процесу, комiсiя зазначас, що вопо вiдповiдас цорматпвцим впмогам до
пiдготовкп фахiвцiв оевiтпььквалiфiкацiйного рiвпя < молодшrtй
спецiалiсD) сrrецiальпоgli 5.03050801 < < Фiпаясп i кредrrп> , але потребуе
спстематпчного оцовJIеппя та ремоцту.

,il
Голова експерrноТ KoMicii (,/ /  О.П.Кириленко

JJ,
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7. Якiсть пiдготовки i працевлаштувапця вппускнrrкiв

Експертною комiсiсю проzrналiзовzrно piBeBb органiзацii, актуальну та
лрактичI rу спрямованiсть, тематику курсових робiт, грамотнiсть, економiчну
обrрунтованiсть прийнятих рiшень при виконаннi iзахлстi стулентаvи к} рсовоi

роботи, складання державнI Iх iспитiв. Перевiрено наявнiсть та вiдповiднiсть
виробrrичих баз практик i програм, ловяоту ix виконання та отриманюI

студентами професiйнпх цавичок у вiдповiдвостi до вимог квалiфiкацiйноi
харzжтеристиюr. Проаналiзовано матерiали державlтих квалiфiкацiйнlж комiсiй,

резуJIьтаry випуску i лрацевл хт} ъzrння вилусклхкiв.
3 метою визначеgня рiвяя зяань сryденiв та якостi пiдготовки фахiвцiв за

спецiальrriстю проведеяi комплекснi конTрольнi роботи з дисцшI lлiн tцKJry

ryMaнiтapнoi пiдготовкr.r (основи фiлософських зЕань, соцiологiя), з rцклу
природI rичонауковоТ та загальноекономiчноi пiдготовки (бlr< гаlперський блiк,
статистика), з циклу професiйноi та практип{ оi пiдготовки (фiнанси, сцlаховi
послуги).

Вимiри залишковI?D( зЕань проведенi у виг,rядi письмовI r( коЕтролы{ ID(

завдань У цiлому резу:ьтати tr(KP свiдчать про достатнiй piBeHb засвоення
студентами теоретичного ма]ерiалу з дисциплiн.

Аналiз ККР з дисциrш iн циклу гу\ ,Iанiтарноi пЦготовки показав, що
бiльш iсть студентiв виконали поставпенi завдаI I IJя локазаlц лоt:тагню
теоретичну пiдгоmвку, знаняя базовrл<  пояrlть та в] ,гзначень, абсолютна

успiшнiсть скла:r а 97 ,92Yо, а яйстъ  58,ЗЗ%  ,

При перевiрцi знань з цишrу при]юдничонауковоi та загальноекономiчноi
пiдготовюr бiльш iсть сryдентiв добр орiснцпоться в теоретичному матерiалi та
можуть застосов).вати яабутi знаншr цри розв'язаннi практичtilтr( задач.

Абсолютна успiшнiсть склаJrа 95,12О/о, якtстъ, 58,54Yо,

При оцiнюваянi залишкових знань з циrш)r' дисцrтплiн професiйноi та
практичноi пiдготовки студенти мають достатнi знанI rlr з дисI lшuriн < < Фiнансиr> ,

< С,граховi посл5,тlо>  i абсо:потна ycпirrrHicTb скrала 97,56Оlо, якiсть  65,85Оlо .

В цiлому по спецiальностi абсоJцотна успilпнiсть сюrа,rа 96,92Уо, як:tсtъ 
60.77Оlо. розбiхсriсть мiж результатами самоаналiзу i пmочлою услiшнiстю
склала 3,08О% , а в якiсному показнику успiшностi  3,1Оlо.

У процесi проведенrrя акредитацiйноi експертизи перевiрено piBeHb

органiзацii, акIуальнiсть i практичну спрямованiсть тем к.lрсових робiт з

дисцлrплiяи < < Фiнаясп> .

Анапiз.ш tостi курсовIд<  pбiT показав, що тематика вiдповiдас вимогам

робочоi програми, TicHo ttов'язана з науководослiдною роботою та практичною

дiяльнiстю. KlpcoBi роботи мають нilпежне меmдичне забезпечення, порядок
захисту та критерil оцilffовання. В цiлому змiст i piBeнb оформлення ý/рсових
робiт вiдповИае вимогам акредитацiТ.

Голова експертцоi к 

""i"1\  : /  
О.П. Кирилеяко
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Теми курсових робiт розглядаються на засiданнi цик.JIових комiсiй i
викоч.ються на реа,.rьнiй ocHoBi flля виконання курсових робiт розробленi
методичнi вказiвки, пiдiбрана необхiдна нормативнодовiдкова лiтераryра.

Згiдно з навчzIпьним планом зi спецiальностi 5.03050801 < < Фiнанси i
кредит> ) проводяться навчапьнi i переддипломна праIсгики. Робочi навчальнi
програми з ycix видiв практик склqдевi на ocнoBi типових програм, розроблених
flауковометодичним цешром аграрноi освiти MiHicTepcTBa аграрноi полiтики та
продовольства Украiни, розробленi i затвердженi в устаI IовJIеному 11орядку,

Головним напрямом у забезпеченнi прфесiйноi компетентностi
молодшого спецiалiста с iнтеграцiя нilвчаI ]ЕJ{  i виробництва. На сьогоднi
коледжем Еалiгоджено мерехrу базових господарств i уставов, з якими уюIадено
угоди gа проведення спiльноi дЬьностi.

Аналiз показус, що Bci бази праrптк вiдповiдаютъ програмним вимогам:
обладнанI ri робочi мiсrц для студентiв, забезпеченi законолавчими та
нормативЕими матерiалами. При визначеннi мiсць проходженкя практики
стlлентiв враховую гься перспек]  иви Тх прачевлашryвання.

Пiсзrя закirтченвя IцlакIики заповнений звiтщоденник леревiрясться
KepiBHпKoM практики вiд пiдприсп,tства i завiрясться лечаткою. Звiтцодеlrник
захищасться сryденlом перед KoMicioo. призначеною дирек]ором. до якоТ
входять викладаd спецдlсциплiн вiддiлення.

Вибiрково перевiрепо звiти про Iц)оходження практик студентами даноi
спецiальностi. Аналiз звiтiв свiдчить, що вони виконаЕi згiдно вимог, але ix
piBeнb треба дещо пiдвицl{ ги.

Результати перевiрки звiтiв наведенi в таблицi 2.5 Додатьт 1.

Освiтяьепрофесiйною програмою пiдготовки молодших спецiалiстiв за

даною спецiальнiстю передбачено комrrлексний державЕий екзаrrлен з фахових
дисциплiн.

Орrанiзацiя державнlD( екзаменiв здiйснюсться згiдно з затвердженим
графiком. ГоловоЮ ,Щ ержавноi квалiфiкацiйноi KoMicii призначено завiдувача
кафедри фiнансiв, банкiвськоi слрави та страrl,ъання Львiвського нацiонального
ахрарного унiверситету, кандидата економiчдrдс rrаук Грицину Оксану
Володимирiвну. !о екзаменiв допускаються сryденти. якi виконали Bci вимоги
навчzIьного ппану.

Експертна койсiя ознайомrrrrася з документами щодо шIаJiового
працевJIадlтуванЯя випускrrикiВ спецiальностi 5.0з050801 < < Фiяанои i кредит>
IвлrоФраrжiвського коледжу JIНАУ.

Адмiнiстрацiею коледжу придiзrя€ться зtlачна увага вивченню потреб

ринIq/  працi та працевJIаштування випускникiв З цiею метою вllровадкуються
HoBi фрми пiдвищення
працевпаштувацня. Розподiлом
займаеться комiсiя, до складу

еФективностl проФесlиноl пцгоmвки та

роботу i працевлаI rrг} ъанюrм виlryскникiв
аходJIть засryпни ки диреtffора, завiдувачi

на

якоi
вlдцlлень.

пц! 'олом експерmоi KoMicii | /  О.П. Кирвленко
a_/сх/
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Гfuтання працевлаI rryваI iня витryскникiв коледжу виноситься на розгляд
педагогiчноi ради, цикJlових комiсiй спецiальних дисциплiн. З метою

удосконzrпеншr цiеI  роботи у коледжi ведеться робота щодо змiцвення
1IJтеграцrиних зв язкlв lз рооотодавцями з метою укладдшя довгострокових
договорiвзамовлень на пiдготовку фахiвцiв.

Експертна комiсiя на пiдставi аналiзу матерiалiв вiдзначае, що Bci

результатп комплекснrlх контрольних робiт з дпсциплirr ryманiтарпоi
црпродничовауковоi та з&гальноековомiчноi', професiйвоi i праlсгпчно'i
пiдготовкп, викопапi в перiод акредrrацii, матерiаJIп куреовпх робiтп звiтх
про впконанпя програм переддппломноi практпкп, матерiалп,щержавпоi
атестацii вiдповfiають державнпм вимогам до акредитацii за ocBiTHbo
квалiфiкацiйппм piBseм < < молодшпй спецiалiст>  за спецiальнiстю 5.03050801
< < Фiнансlr i кредrо> .

8. Результатш роботп коледяtу з ycyrreHb недолiкiв, впявJIенпх прп
попередпiх перевiрках

За пiдсуллками проведення попередЕьоi акредитацйноi експертизи
екслертна комiсiя надала TaKi пропозицii:

1. tfurсrовiй KoMicii органiзовlъати та проводити навчатьнi олiмпiади з

окремих дисtиплiн чи за спецiальнiстю в uiлому:
2. Удосконалювати оргачiзацiю роботи щодо вибору баз для проведенЕя

виробнlтчоТ i лереддиплом Hoi пракTики,

Комiсiя вiдзначае, що заувахення попередньоi експертизи були усуяенi, а
czlмe:

l. Циклова комiсiя слецiаттьностi < < Фiнанси i кредит>  цорiчво плануе
I1роведенюI  тиж} iя цикJIових комiсiй, в рамках якого проводягься
олiмпiади, конкурси з спецiальттих дисrцтшriн. Перемога в олiмпiадi чи
KoHKypci впливас на рейтинг студента.

2. У мiжакредитацiйний перiод зросла кiлькiсть баз практик, з якими коледж

укJIав договори.

9. Заумясеяня, цо були зробленi пiд час попередньоi експертпзи
акредгrацiйноi сшравш

За результаталли попередньоТ експертизя поданих матерiалiв акред.r.гацiйноi
справи експержiй KoMicii, що проводиrиме акредитацiйI rу експертизу у ВНЗ,
доручено з'ясувати безпосередньо на мiсцi та } ъаry на таке:

Голова експертноi KoMicii 1.1I . I fuрилевко
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Навчальний закJIад Ее подав перелiк фахових перiодичних видань д.lя
спецiа: lьностi 5.0З050801 < < Фiнанси i кредиu> : Перевiрити наявнiсть
передплати на фаховi перiодичнi видання станом на 2017 р.;
Звернути уваry та перевiрити забезпечення обладяанrrям лабораторiй та
спецiмiзованих кабiяетiв дIя спецizrпьностi 5.0305080l (ФiЕанси i
кредит> ;

Звернlп,и уваry на забезпеченfiя навчальними пiдручниками, посiбниками,

довiдковою та iншою навчапьцою лiтераryрою за ocTiIHHi 5 poKiB згiдно
наказу МОН ]ф689 вiд 13.0б.2012 р, п. 3.5.

У результатi ана:riзу наведених вище заувtDкень експертною комiсiсю
встаI lовлено, що:

l. Бiблiотека IваноФранкiвського коледхry JIНАУ забезпечена вiтчизI tяними

фаховими перiодячними виданнями вiдповiдЕого або спорiдrеного
профiлю в кiлькостi не менше чотирьох видань, а саме: < < Фiнаяси УкраЪп> ,
(Фiнансовий конч)оль), < < Банкiвська справо), (< Вiсник податковоТ

службп> , (Пенсiйний кур'€р> ), (Казна УкраiЪи> . Комiсiя пiдтверджуе
наявнiсть передrrлати даrrих жrрнапiв на 2017 piK.

2. Матерiальнотехнiчне забезпечення, а саме забезпечення обладнаrтням

лабораюрiй та спецiалiзованrл<  кабiнетiв вiдповiдае нормативним вимогам
до пiдготовки фахiвцiв освiтньоква,riфiкацiйною рiвI rя < < молодший

стrецiалiст> >  спецiальностi 5.03050801 < < Фiнанси i кредит> , але потребуе
системати.lного оновJIення.

Навчальний процес у IваноФранкiвському коледжi JIНAY в поваiй Mipi
забезцечений навчальЕимй пiдручirиками, посiбниками, довiдковою та
iншою навча.lъною лiтературою. Однак койсiя рекомендуе постiйно
поповнювати бiблiотечний фонл особливо пiдручниками ocтaнHix poKiв
видаlrrя з фахових дrсциплiн.

2.

Голова експерпIоi KoMiciT О.П. Кирилеuко
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10. Загальцi висновки i пропозпцii

На пiдставi MaTepia,riB, подавих на акредитацiю IваноФранкiвським
коледжем Львiвського нацiонального аrрарною унiверситеry та перевiрки

дiяльностi на мiсцi, експертна KoMicb дiйшла насryлнrос висновкiв:
 подаtlа на акредитаrriйну експертизу правова документачiя с достовiрною.

повною за обсягом та вiдповiдае вимогам вищоТ освiти;

 результати аналiзу надzмих матерiалiв з ортанiзацiйнпr та
профорiентацйних заходiв вказують на ефективнiсть формрання якiсного
сшаду сryдентiв, вiдповiднiсть ik пiдготовки по,требам регiону у фахiвцях
даною профiлю;

 змiст пiдготовки фмiвцiв зi спефальностi 5.03050801 < Фiнанси i ц)едитr) за

освiтI rьоквалiфiкацiйЕпм piBHeM (молощий спецiаrriсо>  в цйому вiдповiдае

державним ста} шартам вишоi освiти:

 орrанiзацiя нztвчllJlьною процесу, навчапьнометодичне забезпечеЕня
спецiальностi вiдповiдають акредитацiйним вимогам;

 кадlовий скпад викпадачiв, якi здiйснюють пiдготовку молодших
спецiалiстiв спецiа.ltьностi 5.0305080i < < Фiнацси i кредит> , знаходиться у
вiдповiдяостi з акредитацiйнuми вимогами;

 матерiальнотехнiчне забезпечення н: lвчilпьного процесу вiдповiдас
нормативним вимогам щодо пiдготовки фахiвфв освiтlъоrвшriфiкацiйного

рiвня (молодш} о; спецiалiст>  спечiальносr i 5.0305080l < < Фiнанси i кредиr > ;

 органiзацiйнi та методичнi заходи забезпеч5,тоть формування якiсного
коЕтингенту студеЕтiв, яке здiйснюсться за Умовами прш lому,
затвердженими MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи.

Експертна комiсiя ввахас за доцiJ]ъяе висловити ряд пропозицiй
KepiBlriтr{ гBy IваноФраякiвського коледý/  львiвського НАУ з пrгапь
полiпшенrrя навчал ьноаиховного процесу та науководослiлноТ лiяльносr i щодо
пiдготовки молодших спецiалiстiв зi спецiальностi 5.0З050801 < < Фiнанси i
кредит> , якi не втшивають на загаJьне лозитивне рiшеттпя, ал9 дозвоJIять
полiпtrrити якiсть пiдлотовкr фахiвчiв:
 постiйно поповlповати бiблiотечний фонд, особливо пiдручниками ocTaHHix

poKiB видання з фахових дисчигr_пiн;

 активiзувати роботу щодо розробки вJIаснrтх дидчжтиtIних i методлгтltтх
матерiалiв дrя забезпеченЕя навчilJIьного процесу;

 створити елеrсгронний каталог бiблiотеки та розмiстити йоrо на сайтi
коледц/ ;

 акгивiзувати наукову робоry сryдевтiв та викладачiв спецiапьностi < .< Фiнанси

l кредиD} , lнформацlю про лроведеш заходи розмiщ;rвати на сайтi.

Голова експертЕоi ко ,Ь| 1 ý7 О.П. Кирилевко
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На пiдставi зазначеного вtlще експертца комiсiя робriть вцсliовок про
MoltllпBicTb акредхтацii спецiальпостi 5.03050801 < tФiнанси i кредип, у
IваноФранкiвськошу коледэкi Львiвського цацiонального аfрарного
yнiBepcnтery з лiцепзованпм обсягом 50 осiб денпоi формп навчацgя та 50
осiб заочЕоi Формц навчанця.

Голова експертноТ KoMicii:
завiдувач кафедри

фiнансiв iMeHi C.I . Юрiя
Тернопiльськоrо нацiонального
економiчного унiверситету,
доктор економiчних наук, професор

Експерт:
завiд,ъач фiншrсового вiМлеш{ я
Хмельницького торговельно
економiчного коледжу
киiвського нацiонilльного
торговельноеконойчного упiверситецr

О.П. Кириленко

Н.Л. Фролова

{ ата < 22>  лютого 20l 7 року

З матерiа:rами експертизи ознайод4лений,
екземпJurр висновкlв

Ректор Львiвського
аfрарного унlверситету
академiк НДАН Украi

,Щ иректор IваноФранкi
львiвського нацiонаJlьною
аграрного унiверситеry Б.А. Костюк

., l,j \ ,,: l
оГо :

,]  ili

,:э',"r,9.: 'l.,')jX"/ j;
,'/ / i; ; ! ! !: j/ !9

.r'
Голова експеи ноТ Ko\1ici: i Э.'/  О.П, Клрпленко
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Додаток 1

Таблиця 2.1. Показники формування коýтингенry студентiв
на спецiальностi5,03050801 "Фiнансir i ит"

О.П. Кириленко

Н.Л. Фролова

Б.А. Костюк

Лiцепзоваяий обсяг пiдготовки:

 девна форма

ПрийняIо на навчаtlня) всього

 деЕша

в lп. ч. за оер.r{ заuов,1енцяv

 дФша

 ЕaгороджеЕих або тих. що отрим&,Iи диплом з вiдзпакою
якl довгос сщацlю

 заDаховаЕо на пlльгових } aloBalx. з якI Iми укладеЕ1 договори Еа

Пода1rо заяв за фоDмalми Еавчаяня

 деЕI ]а

кояюrэс абiтчрiснтiв на мiсця державяого за IовлеЕвя

 деЕиа

Кiлькiсть стyдептiв, зараховапих fiа продовжеЕня I Iавчz!вýя:

 депну форму

 заочяу форму

'Кириленко



22

Таблиця 2.2. Щ шнамiка змiн коцтингенту етудептiв денноi форми навчання
нд спецiальностi5.0305080t''Фiнанси i кредпт"

Голова експертноi KoMicii

Експерт

О.П. Кириленко

Н.Л. Фролова

Б.А. Костюк,Щ иректор коледжу

N9

зht назва локазника
2013 р. 20l4 D. 2015 D, 20lб о.

Kypcl курси курси кчрси
I 2 з 2 з 1 2 3 1 2 з

1. Ki,,lbKicTb студеrrriв за спецiальнiстю
(станом на 01.10 вiдповiдцого року')

20 29 2l 21 21 21 21 2\ 2з 25 21

2. Кiлькiсть вiдрахованлж студентiв, 2 4 з 2

у тому числ1:

 за I lевиконанЕrI  навча{ ьного плану
за грубi порушенrrя длсrцплiни
у зв'язку з переведенtrям до iншrх ВНЗ
iнш i лричини 2 4 з 2

з. Кiлькiсть сryлешt iB. зарахованих lta
продовженнrl навчаЕня

,7
6 4

ч ToMv числ1:

 переведених з iнших ВЕЗ
 I IoHoB] rIeEиK Еа нaвч,lнЕrl

 iцш i пtllтчини

О.П. Кир{ леяко
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таблиця 2.3. Зведеrrа вiдомiсть результатiв впкопання комплекснпх контрольнпх робiт
студ€нтами спецiальностi5.03050801 "Фiнанси i кредит''

J'{ ] l
Назва дпсциплiв,

за якими проводLr]ися ККР ц
ё

З'явплося
на ккР

З пих одержашr оцiпки

t_

(_]

сапrоаямiз

5 4 з 2

Ed

< i ,s

:Е

ý

Q

осiб о/ . осiб о/ " осiб % осiб % осiб

1. Дцсцццлiцп цпклу ryмапiтарfiоТ пiдготовкп
1. основи tьiлософських знаяь l ] Ф 25 ,4 96

,]
29.11 7 29.11 9 з7.ý0 l 4.11 95.8] 58.зз з,8 l00 64.00 4.0

2. соцiологiя 1] Ф 25 24 96 6 25.00 8 зз.зз 10 41.6,| 0 0.00 l00 58.з] 3.8 100 60.00 з.8
всього за цпклом 4я 96 1з 27.08 15 з1.25 19 з9.58 l 2.0я 9,7.92 58.JJ з,8 100 о2,00 з,9

2. Дпсцпплiпи цпк,,rу природнпчоцаl.ковоi та загальЕоекопомiчпоi пiдготовкп
з. Бухгмтерський облiк 2l _Ф 21 20 95 7 J5.00 5 25.00

,7
з5_00 1 5_00 95 60 ,] .9

100 66,61 4,0
4. статистика 2]  Ф 21 21 l00 5 2з.8l 7 Jз.]  3 8 38.10 1 4.,lб 9524 57_]4 з.8 100 б1.90 ] .9

всього за цпклом 4] 98 12 29.2,7 12 15 з6.59 2 4.88 95.12 58л54 100 64.29 4_0

3. { шсцпп"пйш циклу професiйноiта праrспчноi цiдготовкп
5, Фiвансп 21_Ф 21 20 95 6 з0.00 6 з0_00 7 з5,00 5,00 95 60 з.9 l00 5,7 14 з.9
6 CmMoBi послlти 2]  _Ф 2l 21 100 9 42.86 6 28.51 6 28,57 0 0,00 100

,71,4з
4.1 l00 71"4з 4.1

всього за цпк.irом 4\ 98 15 з6.59 12 29.27 ] з з1.,71 l 2.44 97.56 65.85 4,0 100 65.08 4.0
Всього lз0 9,7 40 з0"77 з9 з0.00 4,| з6_]  5 4 J.08 96.92 60.17 3,9 100 бз.8,7 4.0

| z

О.П. Кириленко

Н.Л, Фролова

Б.А. Костюк

О.П. Кирилевко
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Таблиця 2.4. Результатп акродитацiйноi експертизп
сryдентiв спецiальностi 5.03050801 < Фiнансп i

з дисциплiни < < Фiнаясrо>

курсовшх робiт
кредит)>

л! ПIБ сryдента Тема KypcoBoi роботп

Оцiнка
Примiткапiд час

захисту
експертна

] .
тимчишин ] нна

ярославiвна
Непрямi податки 5(вiдмiнно) 5(вiдмiнно)

2.
Глушко Оксана

михайлiвна
Страхування, його види та розвиток в

YKpaiHi
51вiдмiнно.1 5(вiдмiнно)

з.
Сковронська Щ iана

Володимирiвна
Бюджетний процес i проблеми його

удосконаJIення
4(добре) 4(добре)

4.
Прокопiв IBaHHa

мирославiвна ,Щ ержавний бюдхет УкраiЪи 4(добре) 4(добре)

5.
Ш арга Олена
михайлiвна

Податки i податкова полiтика 4(добре) 4(добре)

6.
Паук Тетяна

василiвна
Мiсцевi бюджети УкраiЪи З(задовiльно) 3(задовiльно)

Голова експертноТ KoMicii

Експерт

,Щ иректор коледжу

О.П. Кириленко

Н.Л. Фролова

Б.А_ Костюк

Голова ексЕертноi KoМicii О.П, Кирилевко
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Таблиця 2.5. Результати дкредитацiйноi експертизп звiтiв з перемипломноi практики
сryдентiв спецiальностi 5.03050801 < Фiнанси i кредип>

лъ ПIБ сryаента
оцiнка

Прпмiткапrд час
захI tстч

експертна

l. Бе.пяшин Назарiй
Iванович

5(вiдмiнно) 5(вiдмiнно.1

2.
Вовчук Марiя
Любомирiвна

5(вiдмiнно) 5(вiдмiнно)

з.
Гречька Христина

АндрiiЪна
4(добре) 4(лобре)

4. Койляк Мар'яна Петрiвна 4(добре) 4(добре)

5.
вiнтоняк Тетяна

TapaciBHa
4(добре) 3(задовiльно)

Студентка не достатЕьо володiе методйкою анмiзу
фiuавсового стму пiдприемства

6.
CTapKiB Назар
Ярославович

З(задовiльно) 3(задовiльно)

Голова експертноi комiсii

Експерт

,Щ иректор коледжу

О.П. Кириленко

Н.Л. Фролова

Б.А. Костюк

{ ,!

ii,
\ ý

.7
Голова екслерrноi к oMic'ti $/  О.П. Кири_rенко



с[е нси r кредцтr)
J\n

пh
Наймеп} tsаЕI l,
лабораторiЙ,

спецiа,тiзовмих
кабiЕетiв. ii площа

НаймеЕ} вашrя

дrсцшIлiп

Перелiк обладЕаЕI rя,

устатк} ъанrrя, кiлькiсть

I 2 3 4
1 Полiтичпоi eKoBoMii, каб.

J,l! 56, площа 
50,З м2

полiтцчва екокомй Таблицi  З0 цт.,
кмькуrrятори 10 шт.

комп'ютеD  1 IEI .

2 МатематиIол та вищоi
математики, каб.

J'{ ! 41, площа  48,2 м2

Вища математика Таблицi , 20 шт.,
мо,лелi фiгур  20 шт.,

комп'ютер  1 lm.
Статистики i аналiзу,
каб. Nq З5, rrлоща  47,7
м2

Екояомiчний малiз
статистшtа

f)бщлс.lповаrтьпа техяiка
10 тrrг._

piчri звiти с/ г пi.ш rриемств,
стеI rди 4 шт.,

статистичI i бJшIки
4 EKoBoMirM пiдтrриемств,

каб,
]ф З5, плоца  47,7 #

Екопомiка пiдприсмств ОбчисjповапьЕа TeхI I iKa 
10 шт.,

рiчli звiти с/ г пi,шцпемств
стея.ци 4 шт.

5 Мепедrrолепry i
маркетипгу, мб.
} Jb 1 1 0, плоца 56, t м1

Мепеджмеriт
МаркетиЕг

с)бчислювальна TexI { iKa 
l0 цт,,

блФtки опит} ъа,Iыlих
aulKeT,

блаякв доll,тtентiв
стq{ дп 5 шт.,

таблицi , 10 rгr.
6 Бlхгмтерського облiку,

каб_ Jф 33, плоца 
49.6 м2

Бу.l,алтерський обпiк

Бlхгаmсрський облiк i
звiтвiсть у комерцiйвих
б&rкм

Б} хга,тгерський облiк в
бюджетних оргаяiзацiл<

обчисmовальна TexHiка
l0 цт.,

блмки первинвоi
док} меятацii,
план paxlTTKiB,

блапки балапсу,
бrенки фiЕансовоi

звiтяостi пiдприемств,
тrлап patlTrKiB бюджетних

ycTaш loB

7 Ревiзij i коггроlпо, каб.

Nq 33, площа  49,6 м2

Ревiзй i ковтроль

БаЕкiвськi операцii

Податкова система

Блапк"и доцтлептацit,
обчислювальна Texяika 

l0 шт.,
rrлан pMyHKiB,

бrrаrткп тьчатьлстпх

докlшептiв, договорiв i
цiвних паперiв по

банкiвському
обслцовlванпю K,rieгTiB,

бл rки податковоj

дiяlтьностi

26

Таблиця 2.б. Перелiк спецiалiзоваriих кабiнетiв,
якi забезпечують впкояацця цавчальцого плацу
зi спецiальносгi 5.03050801 < < Фiнанси i

Голова експергноi к .rr"r' J{  О.П. Кириленко



8 Фiвансiв, каб. Nl 3З,

rшоща  49,6 м2

Фiвааси пi,щrрисмства
Фiнанси
Грош i i кредит

ПодаT r< овi декларацi'l,
бдгаггерська звiтпiсть,
обчислювальЕа TexHiKa

10 ттп

8 Охороuи прачi, каб.

]ф 107, площа  80,З #
Безпека життедiяlьцостi
Охорона прачi

Набiр вогЕегасникiв , l
Ш 'f.,

стеЕди 8 шт,.
комплект прпладiв для

оцiuки мiкроклiмаry 1

шт.
10 Спортивяа залц площа

2з6,4 #
Фiзичпе виховашя KiI Ib гiмt!астиЕIй  l пr..

мат гiмпастичниЙ 8 пп.,
комплекс тренажерiв 1

шт.,
стiл тевiсний , 3 шт.,

cтinкa шведська З шт.,
коврик т} ристичний  З

lm.,
ко3€л гiмнаотиIпйй 1

шт.,диск3шт.,
ракqfка Telticlta  10 шт,

MаI I iжKr!  20 шт.. м'яtl
баскетбольний

м'яч фубольuий
ciTKa волейбольпа 5 шт.,
ciTKa TeHicHa  5 tuт., rчахп

5пlт

2,7

Голова експертноi KoMicii О.П. Кириленко

Н.Л. Фролова

Б.А. Костюк

Експерт

,Щ иректор коледжу

'
Голова експертноi к oMicii ц{  О,П, Кириленко
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Таблиця 2.7. Обладнання, устаткування та програмпе забезпеч€пня

спецiалiзованих комп'ютернпх лабораторiй,
якi забезпечують виконання наrrального плану
зi спеш iальпостi 5.03050801 < < Фiнанси iспец ьпостl < ( анси ит)>

lYg
Наймекуваflвя

комп'ютерноi лабораторii,
i'i площа

Наймеяування дисциплiн
за навчaLпьним планом

Моде,,rь i марм персональвих
комп'ютерiв, iх кiлькiсть

Назви пакетiв прикладнtD(

проIрам
(в тому числi лiцензованrх)

можливiсть
достулу до

IHTepHeT,

наявнiсть
KaHMiB

доступу

i 2 з 4 5 6

] Комп'Фrýрна аудиторiя,
4l м2

lнформатика i комл'tоrерна
TexHiKa, iнформацiйнi системи

i технологii у фiнавсово
кDелитних vcTaнoвax

ПК Sепрrоп З400 (2008р,)  Е

tдт.

ПК Sеmрrоп З000 (2008р.)  4

шт,

windows хр sp3
MS office 2010 Ргоfеssiопаl

1С: Бухгмт€рiя
паDус

2 Комп'ютерна аудиторiя,
41,0 м'

lнфорrvатика i комп'ютерна
TexHiKa, iнформаuiйнi системи

i технологii у фiнансово
кредитнI lх установах

ПК Sеmргоп 2500 (2008р.)  6

шт,

ПК Се| егоп 21]  (2008р.)

з шт,

ПК CeleTon 420 (2008р,) 
6 шт,

windows Хр sp3
MS отfiсе 2010 Professional

1С: Бр(гмтерiя
ГIарус

так

з Комп'ютерна аудиторiя,
43_8 м'

Iнформатим i комп'ютерна
техлiка, iвформацiйнl системи

i техвологiiу фiнансово
кредитнлtх устаяовах

ПК Intelcore 2.4 (2009р.)  ]З
шт,

windows хр sрз
MS office 2010 Profesýional

1С: Бухmлтерiя
flарус

Так

4 Мультимедiйна аудиторiя, Можливе використаиня прй
вимадання Bcix дисциплiн

навчаJiьного плаl{ у

Проектор Ерsоп  1шт.

ПК СеlеюпСоrе 1.6 (2009р.)

12 шт.

windows ? Рюfеssiопаl
Ms o{ fice 2010 Professional

Так

5 Мультимедiйва аудиторiя,
41.0 м2

Моrо,iиве використання при
ви кrlадання Bcix дисциllлiн

навчального плаЕч

Но} тбук Aser С5OКХ, lшт.
Проеhmр Benq MS504  1шт,

Windows 7 Professiona]

MS office 2010 Professional

Так

6 Мультимедiйна аудиторiя.
4?,l м2

Моrс,тиве вйкористання при
виклмаЕня Bcix дисlllлплiн

вавчальяого lUIaI ] v

Ноубук АSег Х52С 1шт,

Проектор Benq MS504  ]шт,
Windows 7 PTofessional

Ms o{ fice 20l0 Professional

тsк

Голова експертЕоi к o* i"iT ,Q О.П. Кирилеяко



7 Мультимедiйна аудиторiя,
99,5 м2

Моrс,lиве викорисmння при
виr.ладання Bcix дисциплiн

НетбукSаmsчп 1шт.

Просктор Велq MS504  1шт,

Windows 7 PTofessional

MS O{ lice 2010 Pгofessional
Так

8 Мультимелiйна аулиторiя, Мохливе використання при
вимадання Bcix дисциплiE

навчальноaо планч

Ноутбук Аsеr 1шт,

ПроекT ор Вепq MS504  lшт,
windows 7 pфfesýional

MS office 2010 Professiona]
так

9 Мулътимедiйна аудиторiя,
2З2 м2

МФюtиве використання при
виrФаданая Bcix дисциплiн

навч&:Iьного IUпну

Ноутбук Aser  1шт.
Проектор Benq M5504  1шт.

Windows 7 Profess'onal
MS Office 2010 Professional

так

10 Переносве (портативне)

мультимедjЙве
обладнанвя

Мо)Iсlиве використанн, при
викладання Bcix дисциrцiн

Ноlтбук Asus К5OС  Jшт,
Проектор Aseтl шт

Проекцiйний екраfi 1шт.

Windows 7 Profeýsional
Ms office 20]  0 Profesýional

Так

29

Голова експертноi KoMiciT

Експерт

[ иректор коледжу

О.П. Кириленко

Н.Л. Фролова

Б.А. Костюк

,,z
Голова експертноi к oMlcii Y О.П, Кириленко
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Щ одаток 2
зведецi вiдомостi

про дотрпманця лiцензiйних умов у сферi впщоi освiти
у IваноФранкiвському коледтti

Львiвського нацiонального аграрного унiверсптеry
для пИготовки молодшого спецiалiста за спецiальrriстю

5.03050801 "Фiнаrrси i кDедит" галчзi зrrань 0З05 < < Екоцомiка i пi цтво))елиl IaJ| yп,rнaнb UJUэ (I | (oEoMrKa t пщtrрисмни

Наймепраrтвя показrrrrка (норматпву)

Значеввя
показ!{ ика

(яормативу)

Фактичяе
зЕаqеfiня

показЕика

Вiдхилення

фактичноrrсr
зЕачеЕвя

показятка вй
ЕОDМаТИВЕОГО

ВЦповiдно до постаповп кмУ вiд 30 грудпя 2015 р. м 1 а1

тЕхнолс
щодо матерiальяотехпiчпог,

ГIЧНI  ВИМО
) забезЕечеппл

ги
ocBiшbol дiяльEocTI

1 . Забезпеченiсть примiщевмми дrя
проведеI  Ui I raBI I rlJlbEиx заllять та
ковтроrыrrл<  змодiв (r,ъ. MeTpiB на одпу
особу ди фаrстичlлого коЕтиЕгеI iц/
сryдеятiв та залвлевого обслry з

урах} вalllЕям 1lzвч,lЕпя за змirrами)

2,4 + 2,5

2. Забезпечепiсть мультимелiйша,r
обладIаппям для одlочасцоt.{ )
використaпIш I  в цltвча:тьпrл<  аудиторiях
(мiцiмальпий вiдсоток KirbKocTi
аудrrcрiй)

l0 22 + \2

З. Наявпiсть соцiаlrьuопобlrювоТ
iпфрасrруктlри:

l) бiблiотеки, у тому чiслi чит&тьяого
залу

+ +

2) пуяктiв харчlъаrпя + +

3) актового чп конц9Dтllого заI ry +

4) спортивЕого з&,rY + +

5) стадiоFу та./або спортивяих
маЙданчикiв

+ +

6) медичяого п} lrктy + +

4. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi
освiтп ryртоtrолтком(мiпiмаьплпi вiдсолок
поцФи)

70 100 + з0

5. Забезпеченiсть комп'ютерними

робочими мiсцялл, лабораюрiллл,
полiгонамrr, обладЕаяв!м,

устаткувалЕл{ , Ееобхiдними дrrя
вйкоЕilllпя ЕавчаIьЕЕх пладiв

+ +

.r/
Голова експерlноТ к oMicii ,. Q/ /  О.П. Кхрилеяко

ч{ /



щодо павчапьнометодtlчfiоrо здбезпечепrrя освiтпьоiлiяльностi

1. HMBHicTb описч ocBinrboi пDоmами + +

2. наяввiсть навчаlтьЕого пл,lнч та
поясI fiоваlтьпоi запискrl до 1lього

+ +

3. Наявнiоть робо,iоi flрограми з кожЕоl
вавчмьrlоi дlсцшIлiяи ЕaвчаIьrlого
ллfuiч

+ +

4, Наяыriсть комплексу ltaвiцlыto
меюдrчЕого забезпечеЕЕя з KoжI toj
навчальяо'i дисциллiЕи liавчrчъЕоaо
Ф,lаttу

+

5. Наявнiстъ програмrr практиlшоi
пiдrотовIм, робоч8\  програм пт,актик

+ +

6. Забезпеченiсть стулеfiтЬ Еавчаъmпl
мmерiалами з Ko)rctoi Еавчаlьноi
дисцпIш iЕI i llalвчarльпого плацY

+ +

7, Нмввiсть методlrчпФ( матерiалiв дтя
проведепsя атестацi'i здоб} ъачiв

+ +

Щ одо iяфоDмацйdого здбезпечепя, ocBiT Eboiдiяльяоý гl

l. Забезпечепiсть бiблiотеrот
вiтФзЕяЕплм та закордонЕцми

фаховпrtи псрiоличrткми видaц{ l{ ями

вiдповiдцого або спорiдпевого профi.:по,

в T ому чцслi в електроЕI Iому виaлrдi

Ее мецш як
два

Еаймеlrу

4 + 2

2. НаявЕiсть доступу до баз даЕих
перiодвчrrих яауковrх видaшъ

аЕгпiЙською мовою вi,щrовi,щого або
спорiдяеuого профiпо (допускаеться

спiльяе користJвавкя базами KL.IbKoMa

закла,цами освiти)

З. Наяввiсть офiцiйвоm вебсайту
закJrаду освiтиj I la яl(ому розмiщепа
освовна iнформацiя про його дi* пьпiсть
(струкг} ра, лiцецзiТ та сертифiкам про
акрсдитацiю, освirвя/освiпlьояа)това/
видавЕичrатестfu liйriа (наукових кадрiв)

лЬьяiсть, вавчаькi та HayKoBi
структуряi пiлроздilм 1a'Lx скпа,ц.

перелiк ЕавчаJьma,щсшпfiя, правшrа
прийому, Korrlarсlяa iпформацiя)

+

4. Наявrriсть елекгроЕI lого ресурсу
заrс,,rаду освiти, яrотй мiстить павчаrтьво

методитri матерiа.lш  з Еавч?чьЕих

,щ lсципл;Е яalвчatJlыrого плаяу, в тому
wlслi в системi lýlстдlцiЙяого цавчавяя
(мiвiмапьвий вiдсоток Еав.иJIьнlтх

дцсцишriк)

з0 100 + 70

]1

.z
Голова експертвоi KoMicii , \Y,/  О,Гl, Клрилепко
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Порiвняльяа таблпця дотрцманпя лiцензiйппх умов
у частинi кадрового забезпечення у сферi впщоi ocBiTп

(вйповiдно до каказу МОН .П{ t 1377 вiд 29.11.2011p.)

Наifoленl,ъаявя показlтика (яормативу)
Зtlачоtня
показяика

(вормативу)

Фактичtlс
зЕачеявя

Вi.цплепяя

факгичпого
зЕачевня

показrшка вiд
ЕОDМаТЕВЕОГО

Кадрове,} абезпечепвя пiдfотовкri фдхЬцЬ1аrвледоi соеФальЕосfi

l. Частка вауковопедагогiчних
прдI iвникiв з Еауковимп ст).пснями та
вчепими звмI Iями! якi забезтrечують
викладаrrrrя леrоiйтпо<  юдrя соцirrльfi о
гумшriтаряою циклу дiсциплiя
tивчatльноl о плztву спецiм bнoci i (О/о вiд
KirbKocTi год.ш)

у тому чисп якr працюють у даному
FавтElльI rому зi!кJIадi за осповЕим мiсцем
Dоботи

2. Частка наlковопедагогiш<
працiвlrйкiв з Еа)товими ст} ,I lеЕям'I  та
вченими зв,lнtlями, якi забезпечrтоть
викладaш lш I  лекliйЕих голиti

фунламеlrтального цикпу длсr{ пш liн
вa!вччtJьно|  о frлarяу спецiа,тьяостi (Уо вИ
KirbKocTi годив)

у тому чисfi якr праr{ юють у дмому
ЕавчailьI rому закJrа,дi за освовним мiсцем
роботи

з них докrорЪ rrayK або професорiв (при

розрахутку частюi докторiв ваук або
професорiв дозволясться прирiвнюватя
двох кан]цдатiв ваук, доцевтiв, якi
мають cтuniк безперервЕоТ на} ково
педагогi.шоi роботи в дмому
ui!вч: lльноvу,} акладi не меtше l0 poкiB_

а також е авторамп (спiвавторама
пiдру.лrикiв,вавчмьних посiбцикiвз
грифом MirricтеpcтBa освiти i ваJки,
молодi та спорту УкраrЪй або
моноrрафiй, до одrого док,lора Еа} к або
ппофесооа)

3. Частка науково_педагогiтlЕих
працiвЕикЬ з Еа} ковими ступеl{ ями та
вчеяими зваЕrlямr, якi забсзпечують
викладаrтяя лекrliйнш<  mдиu фахов} tх
дисциплiн навчапьпою плапу
сI tецi&lъностi (Уо вiд кiлькостi го.щп)

Голова експертяоi KoMicii О.П. Кирилопко
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у тому чис.п якr працюють у д,lному
Eaв.tztлblroмy зaкл4дi за основrтим мiсцем
роботи

з пих докторiв паJк або професорiв (при

розрахуI rt.т часпоr докторiв ваlк або
професорiв дозволяеться прирiвЕюмти
двох капдrrдатiв наук, доцеЕтiв, якi
мають стаж безперрвI lоi Еа} ково
педагогi.шоi роботи в датlому
навчмьному закладi не менше l0 рокЬ_
а також с автора,ш  (стriвавторами
пiдручяикiв, вавча:rьних посiбвикiв з
грифом MbicTepTBa освiти i Еауки.
молодi та спорту Уч,а.iЕп або
моrrографiЙ, до одrоaо доrrора Еа)д( або
професопа)

4. Частка педагогiчнrlх працiвrшкЬ
вищоi мтегорii;  якi викладають лекцiйнi
годяпв,щсциплiч ЕавчatIьЕого пл&lу
спецiальпостi та праlюють у давому
яавчатrьвому замадi за освовшм мiсцем

роботи (9/о вiд кiлькостi mдив для
кожЕого rцfклу дпсцпILпiЕ ЕавчаJтького
ллаяу):

цикл.щсlцплlц гl,] \ { аЕlтарЕоt пrдготовки 25 .] 5.5 + 10.5

цвкл дсциплiн природпrчоЕауковоi та
заft rльЕоекояомiчяоi п1щотовки

25 65.2 + 40,2

цикл дIсциллiв професйпоi та
практичвоi пiдготовки

25 з5,5 + 10,5

5_ ЕЪяввiсть кяфедри (циrо'lовоi Koмici0 з

фшrдамсlтлальпоi пiдготовкrr
+ +

6. Наявuiсть кафелри зi спецiа,'rьцоj
(ф&ховоi) пiдготовки, яку очолю€

фа,хiвецъ вi,щов jдвоТ Еауково_
педагогiчrоi спецiаlъпостi

доктор наук або I IDоФесоD

каЕJц,lдат fi аук, лоцеят

_vГолом експерноТ кочiсii \ у,,'2/  О.П. Кириленкоz,
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Вiдомостi про дотримання .Щ ержавних впмог до акредитацii
у IBaпo(DpaHKiBcbKoMy коледяd

Львiвськоrо нацiонального аграрного унiверсптеry
для пИrотовкп молодшого спецiалigm за спецiальцiстю5.0305080l < < Фiнансп i

кредпп>  гаiцlзi зпань 03Б < < EKoHoMirca i шiдпрrrсмнпцтво> >

Наймекувшткя показrтика (вормативу)
ЗЕа.tеI iяя
1оказЕиt< а

(нормативу)

Фактшчlте
зЕачеl lя

покalтIика

Вiциленgя
факгишого

зЕачеFкя
показgйка вiд
liормччговfiого

ВИповЦпо до пака]у МОII  Л! 689 вiд lЗ,06.2012р.

Якiспi хараrсrэрпgfики пiдrотовки фахiвцiв
l, Уvови забеlпеченrrя державноТ
гараrrii якостi вищоi освiти
1.1. Викояанвя павча:тьЕого l1лatЕу за
показникatмиj лерелiк навча,тьrптх

дпсцпплiп, годипп, форми Kollтpolпo1

100 100

1.2 Пiдвищення квалiфiкацii
вrкJIада.rЬ постiйqоro ск.lаду за
остмпi 5 poKiB, О/о

100 100

13. Чисельпiсть Еа)aково_

педагогiчвих (педатогiчних)
працrвник!в!
спецiаlБЕiоть

що
i

оос,q} товуоть
працюють у

ЕавчalJIьЕому зatюIад1 за основвим
мiсцем роботи, якi займаються
вдоскоЕatлевllям Еавчaulьцо

методиlttlого забезпечеЕпя,
Еа} aковими дослiджевяями,
пLцютовкою пiдручuвкiв та
яавчfuтьпих посiбr.шкiв, О/о

100 l00

2.Резулътати освiтпьоi дiяrьностi
фЬяь пiдготовки фахiвчiв), пе
ментпе 7n

2.1. PiBeqb зllalпb студеЕтiв з
гумаяiтаряоi та соцiа,rьuо
економiчно; пiдготовки:
2.1.1. Успiцно Blrкorrarri коЕlрольнi
завдаI tЕя, Уо

90 q7 q? + ,7,92

2.1.2. ЯкiсЕо вико1rанi KoEIpolБBi
завдаI rЕя (оцirrк! < 5>  i < 4D). уо

50 58,зз + 8,зз

2.2. Рiвепь зцаяь студоЕтiв з
приtrюдrичоЕа)/ l(овоi

{ фуrrдамевта,ъноО пйrотовкл :

2.2.1. Успiшrо викопаrri ковtрольпi
запдrltня, Ой

90 qý l? + 5,l2

2.2.2. Якiсllо викоЕаяi коЕгроlшri
завдмня (оцiЕки (5>  i (4)), oZ

50 58,54 + 8,54

.2
Голова експерlноТ Kou| cii \Y7 О,П. Кириленко
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2_3. Рiвепь звмь студентiв зi
спецiальяоi (фаховоi) пiд.отовки:
2,З.l. Успiшпо викоЕапi Koтлlporbнi
завдмня, Уо

90 96,9z + 6,92

2,З.2. Яхlсво викояаli коtrтrюлыti
завдмЕя (оцiliки (5о i o4n). 9'о

50 бо"l7 + 1о"1,7

3 .Оргмiзацiя пауковоi роботи
З,l.I { а.шяiсть у cTpyKTlpi
gавчaчIьЕого заюrаду Еауковкх
пiдроздiлiв
З.2. Учасrь студеlrтiв у нащовiй
робmi (ваlкова робота на кафедrах
та в лабораторiях, 1чaють в Еаукових
копферевцiях, KoltKypcax!
вистrвкauq профirтыих ол rпiадах
тощо)

+ +

Голова експертноi KoMicii;
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