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експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки
повторної акредитаційної експертизи підготовки фахівців галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво»
спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
у фінансово-економічному коледжі
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
Згідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9
серпня 2001 року № 978 (із змінами, внесеними згідно з Постановами
К М № П 2 4 від 31.10.2011; №801 від 15.08.2012; №692 від 18.09.2013; № 507
від 27.05.2014) та наказу Міністерства освіти і науки України №131-А від
23.09.2016 року «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна
комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:
Голова комісії: Бондар Микола Іванович - завідувач кафедри обліку
підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Член комісії: Стрільчук Лариса Василівна - завідувач економічним
відділенням, викладач-методист Заліщицького аграрного коледжу ім. Є.
Храпливого Національного університету біоресурсів і природокористування
України, викладач вищої категорії,
в період з 28 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року розглянула
подані матеріали та провела перевірку на місці діяльності фінансовоекономічного коледжу ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» за
акредитованою спеціальністю за першим рівнем акредитації згідно таких
критеріїв:
- достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки
України навчальним закладом із заявою про акредитацію з підготовки
фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«Молодший спеціаліст» підготовлених коледжем;
- відповідності до встановлених законодавством вимог щодо
навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення
навчально-виховного процесу;
- відповідність його освітньої діяльності державним вимогам щодо
підготовки фахівців;
- навчально-методичного забезпечення навчального процесу та
організації навчальної, методичної, виховної і профорієнтаційної роботи;
- визначення рівня теоретичних та практичних знань, умінь і навичок
студентів за результатами виконання контрольних замірів рівня знань
студентів за ККР з циклів дисциплін гуманітарної і соціально-економічної
підготовки, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки та
дисциплін спеціалізації.
За результатами перевірки встановлено:

1. Загальна характеристика фінансово-економічного коледжу
Хмельницького економічного університету
та поданих на акредитацію матеріалів
Фінансово-економічний коледж був створений наказом ректора ПВНЗ
«Хмельницький економічний університет» № 70-к 18 березня 2003 р. як
структурний підрозділ університету.
Приватний вищий навчальний заклад "Хмельницький економічний
університет» створено на базі Хмельницького приватного інституту бізнесу
(ХПІБ), який засновано 21 травня 1992 року (рішення виконавчого комітету
Хмельницької міської ради народних депутатів від 21.05.1992 р. №128-Д
«Про реєстрацію Хмельницького приватного інституту бізнесу») як
навчальний заклад з новою освітньою спрямованістю, яка враховувала б
сучасні ринково-економічні реалії. ХПІБ був першим приватним вищим
навчальним закладом в м. Хмельницькому. У відповідності з рішенням
загальних зборів трудового колективу (протокол №3 від 26.05.2004 р.) та
наказом ректора (№ 188 від 26.05.2004 р.) ХПІБ було перейменовано в
Приватний вищий навчальний заклад «Хмельницький економічний
університет».
Ректор ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» - Смоленюк
Руслан Петрович на посаді ректора університету з 2012 року, освіта вища. У
1999 році закінчив Тернопільську академію народного господарства і
отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси». Кандидат
економічних наук з спеціальності 08.00.08 "Фінанси, грошовий обіг та
кредит". Вчене звання доцента кафедри обліку і фінансів присвоєно у 2008 р.
Автор 43 статей, з них 28 наукових праць, у тому числі 18 статей,
опублікованих у провідних фахових виданнях. Є співавтором посібника
Федун І.Л., Чепінога В.Г., Смоленюк Р.П. Основи економічної теорії: Навч.
посібник / Федун І.Л., Чепінога В.Г., Смоленюк Р.П. - Київ: Національний
науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2016. - 252 с (11,5 др. арк.).
Директором фінансово-економічного коледжу є Кривончак Олексій
Вікторович, викладач вищої категорії, старший викладач. У 2007 році
закінчив магістратуру Хмельницького економічного університету за
спеціальністю «Економіка підприємства». У 2015 році Хмельницькою
обласною атестаційною комісією III рівня присвоєно вищу педагогічну
категорію та педагогічне звання старший викладач. У 2016 році отримав
міжнародний сертифікат Microsoft certified educator F795-5353 від 09.09.2016
року. Є автором 15 наукових праць.
Згідно з довідкою Державної служби статистики України АА № 752749,
з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
(ЄРДПОУ) та довідки Міністерства освіти та науки України №23-1-575 від
09.04.2009 р. про внесення вищого навчального закладу до державного
реєстру вищих навчальних закладів університет є вищим навчальним
закладом третього рівня акредитації
приватної форми власності та
підпорядкований Міністерству освіти і науки України. Згідно з довідкою
Державної служби статистики України АА № 752920, з Єдиного державного
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реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) фінансовоекономічний коледж є відокремленим підрозділом приватного навчального
закладу «Хмельницький економічний університет» без права юридичної
особи. Адреса університету: вул. Кам'янецька 159/2
м. Хмельницький,
29000, Україна
телефон факс (0382) 67-00-73
електронна адреса університету
kheu@km.ukrtel.net
сайт: www.kheu.km.ua
Адреса коледжу:

вул. Сковороди 17
м. Хмельницький,
29000, Україна
телефон факс (0382) 66-47-87
(0382)72-89-25
електронна адреса коледжу
fec@kheu.km.ua
сайт: www.fec.km.ua.

Право на надання освітніх послуг, пов'язане з одержанням вищої освіти
на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра,
спеціаліста, магістра, підтверджено ліцензією (серія АЕ № 458743).
В коледжі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем - молодший спеціаліст за 2 галузями знань із 7 спеціальностей на
денній формі навчання. В університеті здійснюється підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр за З
галузями знань із 4 напрямів підготовки та 4 спеціальностей на денній та
заочній формах навчання.
Ліцензований обсяг прийому у галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво»
спеціальності
5.03050901
«Бухгалтерський
облік»
становить 50 осіб ОКР «Молодший спеціаліст» денної форми навчання.
Підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
забезпечує 5 циклових комісій. Випусковою є циклова комісія обліковофінансових дисциплін.
Університет та коледж у своїй діяльності керуються чинним
законодавством України, наказами та рішеннями Міністерства освіти і науки
України, статутом, нормативними документами у сфері освіти.
Експертна комісія перевірила наявність та достовірність оригіналів
документів, що дають підставу на здійснення освітньої діяльності:
- Рішення Виконавчого комітету Хмельницької міської ради
народних депутатів №128-Д від 21.05.1992 р. «Про реєстрацію
Хмельницького приватного інституту бізнесу»;
- Статут Приватного вищого навчального закладу «Хмельницький
економічний університет», затверджений заступником міністра
Міністерства освіти і науки України Степком М.Ф. 27.05.2004 p.;
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-

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А00
№247623 від 18.06.2004 р.);
- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ) Приватного вищого навчального
закладу «Хмельницький економічний університет» (серія АА №
752749 від 29.11.2012 p.);
- Довідка Міністерства освіти і науки України про включення вищого
навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних
закладів України (реєстрація №23-1-575 від 09.04.2009 p.);
- Положення про Фінансово-економічний коледж Приватного вищого
навчального закладу «Хмельницький економічний університет»
затверджене наказом ректора університету № 82 від 18.03.2005 p.;
- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ) Фінансово-економічного
коледжу приватного вищого навчального закладу «Хмельницький
економічний університет» (серія АА № 752920 від 06.12.2012 p.);
- Ліцензія Міністерства освіти і науки України про надання освітніх
послуг (серія АЕ №458743 від 05.08.2014 p.);
- Додаток до ліцензії МОНУ (серія АЕ №458743 від 05.08.2014 p.);
- Сертифікат про акредитацію навчального закладу в цілому за III
рівнем (серія РІ-ІП №2359253 від 27.11.2013 p.);
- Сертифікат про акредитацію спеціальності «Бухгалтерський облік»
за І рівнем (серія НІ-І №2315056 від 05.08.2011 p.);
- Сертифікат про акредитацію спеціальності «Облік і аудит» за II
рівнем (серія НІ-ІІ №2371875 від 11.08.2014 p.);
- Сертифікат про акредитацію спеціальності «Облік і аудит» за IV
рівнем серія HI-IV №2380500 від 05.07.2016 p.;
- Свідоцтво про власність на майно цілісного майнового комплексу
Учбового комбінату за адресою: м. Хмельницький, вул.
Кам'янецька, буд. 159/2, загальною площею 1474,0 кв.м. (від
16.08.1999 р.);
- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно м. Хмельницький,
вул. Кам'янецька, буд. 159/2, загальною площею 1449,3 кв.м. (від
19.06.2006 р.);
- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно м. Хмельницький,
вул. Сковороди, буд. 17, загальною площею 1758,9 кв.м. (від
29.09.2007 р.);
- Свідоцтво про право власності на нерухоме майно м. Хмельницький,
вул. Кам'янецька, буд. 159/2, загальною площею 257,0 кв.м. (від
06.07.2010 р.);
- Експертний висновок протипожежного стану від 20.09.2016 № 119;
- Санітарно-гігієнічний паспорт (від 10.06.2013 p.).
Достовірність інформації, щодо загальної характеристики вищого
навчального закладу, поданої в акредитаційній справі фінансовоекономічного
коледжу
приватного
вищого навчального
закладу
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Хмельницького економічного університету перевірена та підтверджена
експертною комісією.
Висновок: Таким чином достовірність інформації загального
характеру акредитаційної справи, поданої до МОН України фінансовоекономічним коледжем приватного вищого навчального закладу
Хмельницького економічного університету, перевірена на підставі
легітимних оригіналів відповідних документів та підтверджує право
коледжу провадити освітню діяльність відповідно до чинної ліцензії.
2. Формування контингенту студентів
Контингент студентів молодших спеціалістів фінансово-економічного
коледжу ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» формується на
конкурсній основі серед випускників 9-х класів, які мають загальну базову
середню освіту, 11-х класів, які мають повну загальну середню освіту та
випускників
ПТНЗ,
які
мають
освітньо-кваліфікаційний
рівень
кваліфікованого робітника з відповідних спеціальностей.
Підготовка фахівців за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський
облік» спрямована на підвищення рівня професійних компетенцій,
збагачення змісту освіти на базі передових навчальних технологій, активну
інформатизацію та інновацію процесу навчання.
У зв'язку із недостатнім формуванням контингенту в останні два роки
керівництвом університету та коледжу на початку 2015-2016 навчального
року було прийнято рішення про створення відділу профорієнтації та реклами
(наказ ректора 62а-К від 28.08.2015 p.). Метою роботи відділу є залучення на
навчання потенційних студентів з відповідним рівнем підготовки. За 20152016 навчальний рік результатами роботи відділу є :
- відвідання 41 школи м. Хмельницького з 41 наявних, 167 шкіл
Хмельницької області з 813 наявних, де проводилися профорієнтаційні
заходи серед учнівської молоді, зокрема тематичні бесіди, демонстрація
відео- та фото матеріалів майбутньої професії;
- проведення зустрічей з батьками майбутніх абітурієнтів на батьківських
зборах у 39 школах;
- відвідання 15 ярмарок професій;
- проведення 7 цільових екскурсій в коледжі та університеті;
- проведення днів відкритих дверей : 11 із запланованих 11.
Проведені заходи підтверджуються протоколами Вченої ради
університету за 2015-2016 н.р..
Також постійно розміщуються рекламні матеріали у засобах масової
інформації, довідниках абітурієнтів, транспорті тощо. Налагоджено зв'язки
для проведення спільних заходів профорієнтаційного характеру з
працівниками відділів освіти райдержадміністрацій, міського управління
освіти, з обласною та міською службами зайнятості, випускниками та
педагогічними працівниками професійно-технічних училищ.
Згідно правил прийому до університету та коледжу у 2016 році
(затверджених Вченою радою 27.11.2015 р. протокол №2) знижено вартість
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навчання на всіх спеціальностях коледжу на 23 % у порівнянні із минулим
роком.
Наслідком роботи у напрямку формування контингенту на 2016-2017
навчальний рік стало збільшення кількості зарахованих до коледжу
абітурієнтів на 257 % (54 особи, зокрема 6 на спеціальність 5.03050901
«Бухгалтерський облік») у порівнянні із аналогічним періодом 2015-2016
навчального року.
Питання формування контингенту студентів спеціальності 5.03050901
«Бухгалтерський облік» постійно знаходиться у полі зору приймальної
комісії, відділу профорієнтації та маркетингу, денного відділення і циклових
комісій.
Прийом до коледжу здійснюється згідно правил прийому студентів до
фінансово-економічного коледжу, які складаються відповідно до умов
прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідними
щорічними наказами Міністерства освіти і науки України.
Дана акредитація спеціальності «Бухгалтерський облік» освітньокваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст проводиться в коледжі втретє
(2006 рік - перша акредитація, 2010 - друга акредитація).
Динаміка контингенту студентів фінансово-економічного коледжу
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка контингенту студентів

№

1

1

2

Показник

Ліцензований
обсяг прийому по
коледжу (Всього)
Всього студентів в
ФЕК
Разом
Всього студентів
за спеціальністю
5.03050901
Бухгалтерський
облік

2014
Кількість студентів за
курсами

2015
Кількість студентів
за курсами

2016
Кількість
студентів за
курсами
1
2
3

1

2

3

1

2

3

250

250

250

250

250

250

250

250

250

20

35

30

12

28

35

46

20

35

85

75

101

14

10
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Згідно ліцензії на підготовку студентів ОКР «Молодший спеціаліст»
АЕ № 458743 від 05.08.2014 р. ліцензований обсяг прийому складає 50 осіб
денної форми навчання.
Висновок: Фінансово-економічний коледж приватного вищого
навчального
закладу
Хмельницького
економічного
університету
дотримується законодавчих та нормативних вимог при проведенні
прийому студентів. Формування контингенту студентів здійснюється
відповідно до ліцензованого обсягу та чинного законодавства України без
Голова експертної комісії
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порушень, проте необхідно враховувати економічну доцільність і
можливість покриття витрат на підготовку малочисельних груп в
майбутньому. Враховуючи належну організацію рекламної кампанії та
довузівської підготовки констатуємо, що коледж має реальні
можливості збільшити обсяги набору студентів в межах ліцензійного
обсягу.
3. Зміст підготовки фахівців
Зміст підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво» спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» в фінансово-економічному
коледжі приватного вищого навчального закладу Хмельницького
економічного університету відповідає Тимчасовій освітньо-професійній
програмі підготовки молодшого спеціаліста, основним положенням
Європейської кредитно-трансферної системи і Болонського процесу,
чинному законодавству та державному стандарту вищої освіти, з
урахуванням вимог роботодавців у варіативній частині навчальних планів.
Для підготовки молодших спеціалістів у фінансово-економічному
коледжі ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» використано
галузевий стандарт вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна характеристика»
молодшого спеціаліста спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та галузевий стандарт
вищої освіти «Тимчасова освітньо-професійна програма» підготовки
молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 - Економіка та підприємництво,
затверджена заступником міністра освіти і науки України 23 квітня 2009 р.
Варіативні компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та
освітньо-професійної програми розроблені ПВНЗ «Хмельницький
економічний університет» та затверджені в установленому порядку.
На виконання вимог наказу МОН України від 05.12.2008 року №1107
«Про проведення експертизи навчальних планів вищих навчальних закладів»
та наказу МОН України від 29.03.2012 року № 384 «Про затвердження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації» комісія провела експертизу навчального плану спеціальності
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Експертна комісія встановила:
1. Навчальний план спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
фінансово-економічного коледжу приватного вищого навчального закладу
Хмельницький економічний університет розроблено на основі Тимчасової
освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю
знань 0305 «Економіка і підприємництво» від 23.04.2009 р. Навчальний план
розглянутий та схвалений Вченою радою університету, затверджений
ректором університету Смоленюком Р.П. у встановленому порядку.
2. Навчальний план денної форми навчання розрахований на 3 роки
навчання, загальний обсяг навчальних годин складає 4320 год. (120 кредитів).
Голова експертної комісії
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З.У навчальному плані передбачено цикл загальноосвітньої
підготовки, соціально-гуманітарної підготовки, цикл фундаментальної,
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, цикл професійної
та практичної підготовки.
4. Нормативна частина навчального плану становить 65,0%, варіативна
- 35,0%, що відповідає вимогам державного стандарту освіти.
5. Навчально-методичне забезпечення організації навчального процесу
відповідає вимогам Тимчасових галузевих стандартів МОН України і ОКХ та
ОПП підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст», інших положень
чинного законодавства України з питань вищої освіти.
6. На підставі навчального плану розроблено робочий навчальний план
зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік», який конкретизує види
навчальних занять та підсумкового контролю в розрізі окремих семестрів.
Обсяг і види практичної підготовки фахівців за спеціальністю
5.03050901 «Бухгалтерський облік» забезпечують набуття умінь та навичок,
передбачених ОКХ молодшого спеціаліста, відповідають чинним вимогам
щодо організації навчального процесу, послідовності засвоєння теоретичних
курсів і враховують специфіку майбутньої діяльності фахівця з
бухгалтерського обліку.
Експертною комісією перевірено стан та наявність робочих програм
навчальних дисциплін спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та
відповідність діючим державним стандартам та вимогам.
Навчальні дисципліни спеціальності забезпечені навчальними
програмами. Викладачами університету та коледжу розроблено робочі
навчальні програми, згідно «Положення про організацію навчального
процесу у фінансово-економічному коледжі», розглянутого та затвердженого
на засіданні педагогічної ради фінансово-економічного коледжу (протокол №
1 від 15.10.2015 р.,), які за обсягом часу відповідають навчальному плану з
врахуванням особливостей системи ECTS.
Висновок: Комісією встановлено, що спеціальність 5.03050901
«Бухгалтерський облік» забезпечена ОКХ, ОПП, навчальним та робочим
планами, навчальними та робочими програмами з дисциплін, що
відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України, щодо
акредитації спеціальності.
4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу
В основу підготовки фахівців з бухгалтерського обліку покладено
Тимчасовий галузевий стандарт вищої освіти України з підготовки
молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво».
До складу тимчасового галузевого стандарту спеціальності входять: освітньокваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма,
засоби
діагностики якості підготовки молодшого спеціаліста та їх варіативні
компоненти.
Голова експертної комісії
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З 01.09.2016 року розроблено та затверджено новий навчальний план
з підготовки молодшого бакалавра (спеціаліста) зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування». Зміст і структура навчальних планів розроблена з
врахуванням вимог методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
вищої освіти схвалених сектором вищої освіти Науково-методичної Ради
Міністерства освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3.
Навчальний план складається з трьох циклів: циклу соціальногуманітарної підготовки - 864 год. (24 кредити), циклу фундаментальної,
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - 864 год. (24
кредити), циклу дисциплін професійної та практичної підготовки - 1998 год.
(55,5 кредитів) та варіативної частини навчального плану - 594 год. (16,5
кредитів).
Організація навчального процесу, самостійної роботи студентів,
контролю знань, організація і порядок проведення виробничих та
переддипломних практик, оформлення та видання методичних розробок,
робота науково-педагогічних працівників здійснюється відповідно до
нормативних документів.
Для організації навчального процесу використовують такі методичні
документи:
- типові програми з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
- робочі програми з нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
- програму практичної підготовки студентів;
- комплексні кваліфікаційні роботи (ККР) для оцінювання рівня знань
з фаху;
- методичні рекомендації для самостійної роботи студентів.
Організація навчального процесу здійснюється відповідно до
Положення про організацію навчального процесу у фінансово-економічному
коледжі затвердженого педагогічною радою 15.10.2015 протокол №1.
Навчальний процес з підготовки фахівців за спеціальністю 5.03050901
«Бухгалтерський облік» забезпечений необхідною навчально-методичною,
нормативно-довідниковою літературою, що зосереджена у фондах наукової
бібліотеки університету та коледжу.
Навчально-методичне забезпечення спеціальності складається з таких
елементів:
- освітньо-кваліфікаційна характеристика з варіативною складовою;
- засоби діагностики якості вищої освіти;
- освітньо-професійна програма з варіативною складовою;
- навчальний план;
- робочий навчальний план;
- програми навчальних дисциплін;
- робочі програми навчальних дисциплін;
- програми практик;
- методична документація для проведення практичних і семінарських
занять та організації самостійної роботи студентів з дисциплін
навчального плану.
Голова експертної комісії
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Рівень навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної
дисципліни навчального плану спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський
облік» становить 100%.
Комплексні контрольні роботи охоплюють теоретичні питання і
практичні завдання з дисциплін усіх циклів за начальним планом. Критерії
оцінки якості виконання ККР враховують повноту і правильність
виконання завдань. Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки рівня залишкових знань з
загальноосвітніх дисциплін,
дисциплін
соціально-гуманітарної
підготовки,
фундаментальної,
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та
дисциплін
професійної та практичної підготовки становить 100%.
Відповідно до затверджених навчальних планів за весь період навчання
практична підготовка студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» складається з навчальної практики з комп'ютерної
техніки тривалістю 2 тижні у 2 семестрі, навчальної практики з діловодства з
використанням комп'ютерної техніки тривалістю 2 тижні у 4 семестрі та
виробничої практики тривалістю 6 тижнів у 6 семестрі.
Виробнича практика проводиться на виробничих підприємствах
М.Хмельницького та області, зокрема заключено довгострокові договора про
співпрацю з ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» (договір від
08.11.2015 р. з 10-річним терміном дії) та ТОВ ВП «Евалон» (договір від
08.12.2015 р. з 10-річним терміном дії). Також укладаються щорічні договора
на практику з іншими підприємствами.
Розроблено навчально-методичні комплекси з практичної підготовки
студентів, робочі програми практичної підготовки, методичні рекомендації
для проходження практики. Рівень забезпеченості програмами всіх видів
практик становить 100%.
Проведення державної атестації відбувається відповідно до Положення
про порядок створення та організацію роботи атестаційних комісій у ВНЗ
України.
Обсяг навчальних годин самостійної роботи студентів згідно з
навчальним планом спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
складає 1719 год. Для організації самостійної роботи студентів розроблено та
затверджено методичні рекомендації з усіх дисциплін навчального плану.
Рівень дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів становить
100%.
Коледж у своїй діяльності керується Положенням про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим наказом
Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161.
В коледжі використовуються критерії оцінки рівня знань студентів,
викладені у «Положенні про організацію навчального процесу у фінансовоекономічному коледжі», схваленого педагогічною радою коледжу та
затвердженого директором від 15 жовтня 2015 р.
На підставі аналізу навчально-методичного забезпечення, експертна
комісія констатує, що фактичні дані коледжу за кількісними та якісними
Голова експертної комісії
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показниками відповідають Ліцензійним умовам та державним гарантіям
якості освіти.
Підготовка фахівців за акредитованою спеціальністю в фінансовоекономічному коледжі здійснюється відповідно до Європейської кредитнотрансферної системи організації навчального процесу (відповідно до
європейських освітніх технологій - ECTS).
Рівень практичної підготовки та її якість забезпечує набуття вмінь та
навичок, передбачених ОКХ «Молодший спеціаліст», відповідає існуючим
вимогам та враховує специфіку майбутньої діяльності фахівця. Навчальнометодичне забезпечення організації навчального процесу відповідає вимогам
ОКХ і ОПП, інших положень чинного законодавства України з питань вищої
освіти.
Комплексні контрольні роботи (ККР) для проведення замірів
залишкових знань студентів під час акредитаційної експертизи відповідають
вимогам «Положення про акредитацію ВНЗ і спеціальностей у ВНЗ та вищих
професійних училищах» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 9.08.2001 року № 978) і належним чином затверджені.
Виховна робота в коледжі спрямована на виконання Національної
доктрини розвитку освіти України, Концепції національного виховання
молоді, Закону України про виховання дітей та молоді.
Виховна робота спрямована на підвищення загального культурного
рівня студентського колективу, виховання у студентської молоді принципів
гуманізму, самосвідомості, відповідальності, лідерства, а також на розвиток
творчих здібностей та самовираження студентів.
В
основу
виховання
студентів
спеціальності
5.03050901
«Бухгалтерський облік» покладена національна ідея, що є об'єднуючою у
всебічному розвитку особистості та засвоєння надбань національної та
світової культур.
Щорічно розробляється і затверджується перспективний план виховної
роботи на поточний навчальний рік, згідно якого виховна робота ведеться у
патріотичному, морально-виховному, художньо-естетичному напрямках,
також одним із пріоритетів виховної роботи в коледжі є організація
спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності з використанням
сучасних методів та широким залученням студентів до цього процесу.
Щотижня кураторами академічних груп проводяться виховні години,
на яких досвідченні педагоги здійснюють виховання та розвиток
підростаючого покоління.
Проведення виховних заходів підтверджено текстами бесід, сценаріями
вечорів відпочинку, розважальних шоу, конкурсів, альбомами, кінофільмами
про коледж.
В коледжі створені органи студентського самоврядування: активи груп
- в академічних групах, студентська рада - в коледжі.
Педагогічний колектив і представники студентського самоврядування
коледжу приділяють значну увагу пошуку й утіленню нових форм і методів
виховання, які б відповідали потребам розвитку та самовиявленню
Голова експертної комісії
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особистості, сприяли розкриттю її духовно-емоційних, розумових та
фізичних здібностей.
Висновок: Комісія підтверджує відповідність реального стану
навчально-методичного забезпечення даним, наведеним у звіті про
самоаналіз.
Організація навчально-виховного процесу в коледжі
здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.
Навчально-методичне
забезпечення
спеціальності
5.03050901
«Бухгалтерський облік» відповідає умовам акредитації підготовки
фахівців ОКР «Молодший спеціаліст».
5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Аналіз відповідності кваліфікації заявлених штатних науковопедагогічних працівників нормативним вимогам щодо дисциплін, які вони
викладають, було проведено спільно з представниками коледжу. Усі
педагогічні працівники відповідають нормативним вимогам щодо
викладання дисциплін за дипломом про освіту, науковою спеціальністю,
педагогічною категорією, педагогічним званням, науковим ступенем, вченим
званням, проходженням науково-педагогічного стажування і підвищення
кваліфікації за фахом.
Перевірка якісного складу відбувалася на підставі аналізу особистих
карток вчителів вищої категорії, кандидатів наук, яких залучено для реалізації
програми підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050901
«Бухгалтерський облік».
Підготовку фахівців зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський
облік» забезпечує 5 циклових комісій коледжу. Для забезпечення викладання
дисциплін навчального плану зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський
облік» залучено 18 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників,
з них 100% працюють за основним місцем роботи: 9 - кандидати наук,
доценти та 9 - викладачі вищої категорії, 6 - спеціалісти, І-ІІ категорії.
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
дисциплін навчального плану спеціальності «Бухгалтерський облік» свідчать
про високу якість забезпечення освітньої діяльності, а саме:
- частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)
становить 33,5 %, у т.ч. на постійній основі 100 %;
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):
- цикл гуманітарної підготовки 100 %;
- цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 56%;
- цикл професійної та практичної підготовки 33 %.
Науково-педагогічні працівники здійснюють підвищення своєї
кваліфікації один раз на п'ять років у плановому порядку. Станом на
Голова експертної комісії
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03.03.2016 року 100% викладачів пройшли навчання на курсах підвищення
кваліфікації, стажування.
Кількість лекційних годин на одного науково-педагогічного працівника
не перевищує 250 годин на рік, при загальній кількості дисциплін - не більше
п'яти.
Високий рівень науково-педагогічного потенціалу університету та
коледжу відповідає ліцензійним умовам і спроможний забезпечити якісну
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» з ліцензованим обсягом
50 осіб.
Випускового цикловою комісією для підготовки фахівців зі
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» ОКР «Молодший
спеціаліст» є циклова комісія обліково-фінансових дисциплін, яку очолює
Мельник Віталій Григорович, кандидат економічних наук з спеціальності
08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», доцент кафедри
бухгалтерського обліку в промисловості, спеціаліст вищої категорії, який
працює в університеті з 2013 року за постійним місцем роботи. У 2015 році
проходив стажування у Вроцлавському економічному університеті
(сертифікат №4 від 31.03.2015 року).
Викладачі коледжу є постійними учасниками зібрань міських
методичних об'єднань ВНЗ І-ІІ р.а.
За останні 5 років науково-педагогічними працівниками університету
та коледжу захищено 1 докторська та 6 кандидатських дисертації, присвоєно
вищу категорію 14 співробітникам коледжу, опубліковано 937 наукових
праць (статті, тези) у наукових виданнях України, підготовлено та
опубліковано 13 монографій, 7 посібників і підручників з грифом
Міністерства освіти і науки України, що дозволяє підвищити якість
викладання дисциплін фахової підготовки.
Висновок: Експертна комісія констатує, що фактичні значення
показників кадрового забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності
5.03050901 «Бухгалтерський облік» відповідають державним нормативам
та вимогам забезпечення якості освіти. Викладачі коледжу за рівнем
кваліфікації та діловими якостями забезпечують якісну підготовку
фахівців, своєчасно підвищують кваліфікацію згідно плану.
6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
З метою якісної підготовки студентів університет та коледж оснащені
навчальними аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, обладнання яких
створює передумови для наукової організації праці науково-педагогічних
працівників і ефективної пізнавальної діяльності студентів.
Навчальний процес в коледжі здійснюється у приміщенні коледжу по
вул. Сковороди, 17, загальною площею 1758,9 м2, збудованому у 2004 р.
Загальні площі університету включають: власне приміщення по вул.
Кам'янецькій, 159/2, загальною площею 1474,0 м 2 ; новозбудований корпус
площею 1449,3 м 2 ; фізкультурно-оздоровчий комплекс по вул. Кам'янецькій
Голова експертної комісії
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159/2, загальною площею 257,0 м . Крім того, університет орендує житлові
приміщення в гуртожитку ЖКК "Будівельник» по вул. Інститутській, 6 та
гуртожитку Хмельницького університету управління та права по вул.
Інститутська 14/2. Загальна площа приміщень університету - 5559, 2 м2.
На кожного студента коледжу в середньому приходиться 18 м2
загальної площі та 11,1 м2 аудиторної.
Наявні приміщення (навчальні, адміністративні, службові, побутові,
спортивні) відповідають санітарним нормам і правилам, державним
будівельним нормам України ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди
навчальних закладів», що затверджені наказом Державного комітету України
у справах містобудування і архітектури від 27.06.1996 р № 117.
Матеріально-технічна база з підготовки студентів за спеціальністю
5.03050901 «Бухгалтерський облік» складає:
- 16 навчальних аудиторій на 40-120 місць, 3 аудиторії обладнано
мультимедійним і інтерактивним обладнанням, що забезпечує підвищення
якості надання освітніх послуг;
100% комплексне методичне забезпечення, підготовлене для
проведення освітньої діяльності та розкриття сутності всіх дисциплін за
навчальним планом;
- 4 спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ містять необхідне обладнання
і програмне забезпечення для викладання дисциплін та підвищення якості
надання освітніх послуг.
Усі комп'ютерні аудиторії коледжу підключено до мережі Інтернет, все
приміщення покриває мережа WI-FI, що забезпечує доступ працівників та
студентів до сучасних джерел інформації. Розгорнуте електронне навчальне
середовище Microsoft office 365 for education.
Сучасна
структура
бібліотеки
Університету
з
відділами
комплектування та наукової обробки літератури, абонементами навчальної і
наукової літератури повністю відповідає запитам студентів усіх
спеціальностей, з яких провадиться підготовка, в тому числі за спеціальністю
5.03050901 «Бухгалтерський облік» ОКР «Молодший спеціаліст». Для
студентів і співробітників є бібліотека з фондом літератури понад 32000
томів, читальний зал, вільний доступ в Internet.
Рівень забезпеченості
студентів підручниками,
навчальними
посібниками у власній бібліотеці становить 100%. Отже, комісія вважає, що
за цим показником навчальний заклад дотримується державних вимог та
ліцензійних умов щодо забезпечення молодших спеціалістів фаховою
літературою.
Університет орендує гуртожиток коридорної системи в Хмельницького
університету управління і права (договір про співпрацю №3-2013 від 30
серпня 2013, безстроковий), кімнати розраховані на 3-4 особи. Вони
обладнані культурно-побутовим і підсобним приміщеннями. Забезпеченість
студентів місцями в гуртожитку становить 100%) від потреби.
Забезпеченість комп'ютерною технікою
спеціальності 5.03050901
«Бухгалтерський облік» складає 22 одиниці, які розміщені у 2 комп'ютерних
класах, загальною площею 124 м2 та 3 аудиторіях з мультимедійним та
Голова експертної комісії
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інтерактивним обладнанням, що поєднані у локальну мережу, яка має вихід
в Internet. Коледж має власну сторінку в Інтернеті за адресою www.fec.km.ua.
Забезпеченість наявного ліцензованого обсягу студентів комп'ютерами
становить 12 ПЕОМ на 100 студентів, що перевищує норматив на 6 ПЕОМ на
100 студентів.
Для проведення різноманітних виховних, розважальних заходів коледж
має в наявності власне потужне музичне обладнання.
Сучасною комп'ютерною технікою обладнані бухгалтерія, навчальний
відділ, відділ кадрів, методичний кабінет, кабінети циклових комісій.
Комп'ютерні класи використовується для самостійної роботи студентів під
час виконання практичних завдань, методика виконання яких перенесена на
електронні носії, розроблені науково-педагогічними працівниками.
Експертна комісія вважає, що фактичні дані інформаційного
забезпечення коледжу в цілому відповідають Ліцензійним умовам надання
освітніх послуг у сфері вищої освіти за кількісними та якісними параметрами.
Коледж забезпечений об'єктами соціального призначення. В коледжі
діє медичний пункт та пункт харчування. Про задовільний санітарний стан
навчальних приміщень і відповідність їх санітарно-технічним та санітарногігієнічним вимогам свідчить санітарний паспорт (від 11.06.2015 р.
затверджений начальником управління освіти і науки Хмельницької ОДА).
Студенти коледжу для покращення фізичної підготовки мають
можливість користуватись спортивним залом та фізкультурно-оздоровчим
комплексом, загальною площею 545 м2.
Висновок: експертна комісія вважає, що фактичні показники
матеріально-технічного забезпечення у частині дотримання будівельних,
санітарних та інших нормативних показників щодо організації
навчального процесу в коледжі відповідають Ліцензійним умовам і
підтверджують спроможність підготовки фахівців з бухгалтерського
обліку ОКР «Молодший спеціаліст» з ліцензійним обсягом 50 осіб.
7. Якість підготовки і використання випускників
Фінансово-економічний коледж приватного вищого навчального
закладу Хмельницький економічний університет здійснює підготовку
фахівців з бухгалтерського обліку за кошти фізичних і юридичних осіб.
Прийом проводиться на підставі ліцензії з ліцензованим обсягом - 50 осіб на
денну форму навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший
спеціаліст».
Організація навчального процесу, самостійної роботи студентів та
контролю їхніх знань, організація і порядок проведення виробничої практики
здійснюються згідно з положеннями нормативних документів та
максимально враховують завдання Болонського процесу, притримуючись
таких ключових позицій:- реалізація ступеневої освіти;
/
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- запровадження європейської кредитно-трансферної системи
навчання;
- удосконалення системи працевлаштування випускників.
Зміст навчання охоплює теоретичну та практичну підготовку.
Експертна комісія оцінила рівень підготовки молодших спеціалістів за
спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» на підставі аналізу
результатів літньої сесії 2015-2016 навчального року, результатів захисту
курсових робіт, матеріалів самоаналізу, експертної перевірки залишкових
знань студентів, звітів з виробничої практики за 2015 - 2016 навчальний рік.
Комплексні контрольні роботи проводилися у відповідності із
затвердженим графіком у два етапи. Під час самоаналізу рівень знань
студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» перевірявся за
такими дисциплінами: «Історія України», «Українська мова за професійним
спрямуванням», «Політична економія», «Бухгалтерський облік», «Гроші і
кредит», «Економіка підприємства».
Результати вимірювання залишкових знань студентів наведено в
таблиці 2. Графік проведення комплексних контрольних робіт додається.
Середній бал за результатами ККР при проведенні самоаналізу серед
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» становив
77,5 бали.
За результатами
контрольних замірів рівня знань студентів
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» отримано такі показники:
1. Рівень знань студентів з дисциплін циклу гуманітарної та соціальноекономічної підготовки, відповідно до навчального плану:
- абсолютна успішність - 100,0%, що вище нормативного значення на
10,0%.
- якість успішності - 50 %, що відповідає нормативному значенню.
- середній бал - 69,3
2. Рівень знань студентів з дисциплін циклу фундаментальної,
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, відповідно до
навчального плану:
- абсолютна успішність - 100,0%о, що вище нормативного значення на
10,0%.
- якість успішності - 100%), що вище нормативного значення на 50,0%о.
- середній бал-78,5.
3. Рівень знань студентів з дисциплін циклу професійної та практичної
підготовки, відповідно до навчального плану:
- абсолютна успішність - 100,0%, що вище нормативного значення на
10,0%.
- якість успішності - 100 %>, що вище нормативного значення на 50%>.
- середній бал - 76,5.
В цілому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
за результатами контрольних замірів знань абсолютна успішність становила
100,0%, якість - 83,3 %>, середній бал 74,8.
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Відомості з оцінками, які одержали студенти, додаються до
матеріалів самоаналізу. Порівняння цих показників з встановленим рівнем
вимог щодо акредитації підтверджує їх відхилення в допустимих межах.
Результати порівняння оцінок, які студенти одержали при самоаналізі,
з контрольними замірами залишкових знань при акредитаційній експертизі у
розрізі окремих дисциплін наведено в таблиці 3.
Аналіз даних свідчить, що студенти мають необхідні знання і
показники їх успішності відповідають вимогам акредитації.
Експертами була проведена перевірка якості виконання та оцінки 100%
курсових робіт з дисциплін «Політична економія» та «Бухгалтерський облік».
При написанні курсової роботи з «Політичної економії» абсолютна
успішність склала 100%, якість 71,4 %>, середній бал - 70 ; при написанні
курсової роботи з «Бухгалтерського обліку» - 100%) і 71,4 % відповідно,
середній бал - 67,1. Курсові роботи студентів в мірі розкривають об'єкт,
предмет дослідження, реалізують мету їх написання.
Тематика курсових робіт спрямована на розширення і закріплення
одержаних спеціальних знань та вмінь, достатніх для виконання завдань та
функціональних обов'язків фахівця на підприємствах різних форм власності.
Підсумкова атестація студентів передбачена у формі здачі фахового
екзамену. Показники державної атестації студентів відповідають вимогам
акредитування рівня молодшого спеціаліста. Для проведення підсумкової
атестації
викладачами
розробляються
екзаменаційні
білети,
які
розглядаються на засіданні циклової комісії і затверджуються головою
випускової циклової комісії.
Ступінь готовності випускників до виконання ними службових
обов'язків визначається також підсумками практик. Відгук керівника
виробничої практики від підприємства, на якому студент проходив практику,
береться до уваги при оцінюванні знань студента членами Атестаційної
комісії. За результатами виробничої практики у 2015-2016 навчальному році:
1) абсолютна успішність - 100 %;
2) якість навчання - 71,4 %;
3) середній бал - 67,1.
Експертною комісією було перевірено 100%о звітів про проходження
виробничої практики, встановлена об'єктивність їх оцінювання.
Переважна більшість випускників фінансово-економічного коледжу
продовжують навчання у ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» за
освітнім рівнем бакалавр за даним напрямом.
Висновок: Якість підготовки фахівців ОКР «Молодший спеціаліст»
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності
5.03050901 «Бухгалтерський облік» у фінансово-економічному коледжі
приватного вищого навчального закладу Хмельницький економічний
університет відповідає існуючим вимогам та запитам виробництва.
Результати виконання ККР під час проведення самоаналізу та в період
акредитаційної експертизи вказують на належний рівень підготовки
студентів, оскільки виявлені розбіжності не є суттєвим.
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8. Перелік зауважень контролюючих органів
Попередня комісія працювала у 2010 р. голова експертної комісії д.е.н., професор Базилюк Антоніна Василівна, завідувач кафедри фінансів
Національного транспортного університету; член експертної комісії Суслова Лілія Станіславівна, голова циклової комісії економічних
спецдисциплін Київського оптико-механічного технікуму.
Під час проведення попередньої акредитаційної експертизи були
зроблені такі зауваження та виконані певні дії по їх усуненню:
1. Продовжувати цілеспрямовану роботу щодо збільшення парку
комп'ютерної техніки і придбання прикладних навчально-контролюючих
програм з метою більш широкого запровадження інноваційних
комп'ютерних технологій в навчально-виховний процес:
За зазначений період було модернізовано 23 % парку ПЕОМ, було
придбано та продовжено ліцензії на такі програмні продукти: OS Microsoft
Windows 7 Professional; офісний пакет Microsoft Office,
система «1С.
Підприємство 8.1»; система «Парус 7.40», Advanced Grapher 1.63, Jordan,
Gantt Project. Отримано ліцензію та розгорнуто хмарний сервіс Microsoft
office 365 for education. Також силами кафедри вищої математики та
інформаційних технологій спільно з викладачами профілюючих предметів
було розроблено комп'ютерне тестування з професійних дисциплін, яке
проводиться перед заліково-екзаменаційною сесією.
2. Систематично поповнювати бібліотечний фонд навчальною,
навчально-методичною літературою з загальноекономічних та професійних
дисциплін з грифом Міністерства освіти і науки України.
З 2010 по 2015 p.p. у бібліотеку університету коледжу надійшло 2192
підручників та посібників. В цілому загальноосвітні дисципліни, дисципліни
природничо-наукової, загальноекономічної, гуманітарної та професійної
підготовки забезпечені навчальною літературою в повному обсязі.
3. Урізноманітнити форми проведення профорієнтаційної роботи, з
метою залучення більшої кількості абітурієнтів
Для покращення профорієнтаційної роботи було створено відділ
профорієнтації та реклами (наказ ректора 62а-К від 28.08.2015 p.). Метою
роботи відділу є залучення на навчання потенційних студентів з відповідним
рівнем підготовки.
4. Продовжувати роботу циклових комісій коледжу та кафедр
університету щодо створення та поповнення електронних комплексів
методичного забезпечення навчального процесу з розміщенням їх на форумі
університету і наданням можливості вільного доступу для студентів.
Електронні
комплекси
дисциплін
розроблені,
систематично
оновлюються та розміщенні на форумі університету з вільним доступом для
студентів.
Висновок: В результаті аналізу зауважень та рекомендацій
попередньої експертизи встановлено, що зазначені недоліки в цілому
усунено.
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9. Загальні висновки і пропозиції експертної комісії
На підставі поданих матеріалів акредитаційної справи фінансовоекономічного коледжу ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» та
перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла
висновку, що освітня програма підготовки фахівців ОКР «Молодший
спеціаліст» за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» з
ліцензованим обсягом денної форми навчання - 50 осіб, а також матеріальнотехнічна база, навчально-методичне забезпечення та кадровий потенціал в
цілому відповідають встановленим вимогам і забезпечують державну
гарантію якості освіти. Спеціальність може бути акредитована за зазначеним
рівнем.
На підставі проведеної експертизи щодо діяльності фінансовоекономічного коледжу ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» з
підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка підприємства»
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» освітньо-кваліфікаційного
рівня «Молодший спеціаліст» комісія відзначає, що:
1. Зміст підготовки повністю відповідає Тимчасовій освітньокваліфікаційній характеристиці, Тимчасовій освітньо-професійній програмі,
(що є належно затверджені МОН України 23.04.2009 p.), варіативним
компонентам ОПП та ОКХ (що є належно затверджені вченою радою та
ректором ХЕУ 31.08.2010 p.), навчальному плану та робочим навчальним
програмам дисциплін;
2. Робота коледжу з підготовки фахівців, організація навчальновиховного процесу та його навчально-методичне забезпечення відповідає
сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України. В коледжі регулярно
розглядаються та впроваджуються в життя заходи щодо вдосконалення
змісту підготовки та методичного забезпечення навчального процесу;
3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу відповідає
встановленим вимогам. Систематично проводиться планове підвищення
кваліфікації педагогічного персоналу;
4. Навчальний процес забезпечений необхідними навчальними
приміщеннями, які відповідають санітарним нормам. Рівень матеріальнотехнічного забезпечення навчального процесу відповідає сучасним вимогам;
5. Студенти при виконанні ККР показали достатній рівень теоретичної
та практичної підготовки, що свідчить про їх готовність до вирішення
професійних завдань.
Разом із тим експертна комісія вважає за необхідне висловити
рекомендації, які не впливають на загальний позитивний висновок, але
сприятимуть удосконаленню освітньої діяльності коледжу, а саме, звернути
увагу адміністрації фінансово-економічного коледжу ПВНЗ «Хмельницький
економічний університет» на необхідність:
- урізноманітнити форми проведення профорієнтаційної роботи, з метою
залучення більшої кількості абітурієнтів, зокрема серед випускників
професійно-технічних закладів міста та області;
Голова експертної комісії
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8. Перелік зауважень контролюючих органів
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зроблені такі зауваження та виконані певні дії по їх усуненню:
1. Продовжувати цілеспрямовану роботу щодо збільшення парку
комп'ютерної техніки і придбання прикладних навчально-контролюючих
програм з метою більш широкого запровадження інноваційних
комп'ютерних технологій в навчально-виховний процес:
За зазначений період було модернізовано 23 % парку ПЕОМ, було
придбано та продовжено ліцензії на такі програмні продукти: OS Microsoft
Windows 7 Professional; офісний пакет Microsoft Office,
система «1С.
Підприємство 8.1»; система «Парус 7.40», Advanced Grapher 1.63, Jordan,
Gantt Project. Отримано ліцензію та розгорнуто хмарний сервіс Microsoft
office 365 for education. Також силами кафедри вищої математики та
інформаційних технологій спільно з викладачами профілюючих предметів
було розроблено комп'ютерне тестування з професійних дисциплін, яке
проводиться перед заліково-екзаменаційною сесією.
2. Систематично поповнювати бібліотечний фонд навчальною,
навчально-методичною літературою з загальноекономічних та професійних
дисциплін з грифом Міністерства освіти і науки України.
З 2010 по 2015 p.p. у бібліотеку університету коледжу надійшло 2192
підручників та посібників. В цілому загальноосвітні дисципліни, дисципліни
природничо-наукової, загальноекономічної, гуманітарної та професійної
підготовки забезпечені навчальною літературою в повному обсязі.
3. Урізноманітнити форми проведення профорієнтаційної роботи, з
метою залучення більшої кількості абітурієнтів
Для покращення профорієнтаційної роботи було створено відділ
профорієнтації та реклами (наказ ректора 62а-К від 28.08.2015 p.). Метою
роботи відділу є залучення на навчання потенційних студентів з відповідним
рівнем підготовки.
4. Продовжувати роботу циклових комісій коледжу та кафедр
університету щодо створення та поповнення електронних комплексів
методичного забезпечення навчального процесу з розміщенням їх на форумі
університету і наданням можливості вільного доступу для студентів.
Електронні
комплекси
дисциплін
розроблені,
систематично
оновлюються та розміщенні на форумі університету з вільним доступом для
студентів.
Висновок: В результаті аналізу зауважень та рекомендацій
попередньої експертизи встановлено, що зазначені недоліки в цілому
усунено.
Голова експертної комісії
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- продовжити удосконалення використання новітніх освітніх технологій
у навчальному процесі та оновлення матеріально-технічної бази коледжу;
- систематично поповнювати бібліотечний фонд спеціальною науковою
літературою, підручниками та періодичними зарубіжними виданнями
(журнали, збірники наукових статей) з метою покращення викладацької і
самостійної роботи студентів та ознайомлення з останніми науковими
дослідженнями;
- активізувати науково-пошукову роботу студентів та їх участь у
всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
- розглянути можливість запровадження консультаційно-дистанційної
форми навчання з малочисельними групами.
На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти
і науки України зробила висновок про те що, коледж має належну
матеріально-технічну і кадрову базу для підготовки фахівців
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» в межах ліцензованого
обсягу 50 осіб денної форми навчання за умови посилення
профорієнтаційної роботи та активізації рекламних заходів і довузівської
підготовки, а також запровадження дистанційно-консультаційної форми
навчання для малочисельних груп.

^д&О
ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ,
М.І.Бондар
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності /
Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»,
доктор економічних наук, професор, голова комісії;
ЕКСПЕРТ,
_^лЩр^
Л.В. Стрільчук
завідувач економічним відділенням, викладач-методист
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
викладач вищої категорії.

З висновками експертної комісії ознайомлений ректор
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет
кандидат економічних наук, доце~р
Р.П.Смоленюк
«Jo»

&,?<*f£s^ 2016року
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Таблиця 2

БО-2.1

2
2

БО-2.1

3
4

Політична економія
Бухгалтерський облік
Всього по циклу

БО-3.1
БО-3.1

5
6

Економіка підприємства
Гроші і кредит
Всього по циклу

БО-3.1
БО-3.1

К-ть

2
2

%

К-ть

%

К-ть

%

Дисципліни циклу гуманітарної підготовки
1
100
50
1
50
100
-

К-ть

%

К-ть

%

1
1

50
50

-

-

Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1
1
1
100
100
1
1
1
100
100

1
1

1
1

Дисципліни циклу професійної підготовки
1
100
100
1
100
100

-

100
100

50
50

67.5
71

100

50

69.3

-

-

-

100
100
100

100
100
100

82
75
78.5

-

-

-

100
100
100

100
100
100

77
76
76.5
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ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ,
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»,
доктор економічних наук, професор, голова комісії;

М.І. Бондар
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ЕКСПЕРТ,
завідувач економічним відділенням, викладач-методист
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого
Національного університету біоресурсів і природокористування,
викладач вищої категорії.

Л.В. Стрільчук

З висновками експертної комісії ознайомлений ректор
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»,
кандидат економічних наук, доцент

Голова експертної комісії

"2»

Середній бал

2

Історія України
Українська мова за
професійним спрямуванням
Всього по циклу

Група

3 них одержали оцінки
"3»
"4»

"5»

Якісна
успішність,
%

1

Дисципліна

Виконували
ККР

Абсолютна
успішність,

№
з/п

К-ть студентів

Зведена відомість
результатів виконання комплексних контрольних робіт при експертній перевірці
студентами спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
фінансово-економічний коледж ГТВНЗ «Хмельницький економічний університет»

Р.П.Смоленюк

Бондар
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Таблиця З

100
50
70.5
100
50
Дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки
1
БО-3.1
100
100
90
100
100
1
БО-3.1
100
100
79
100
100
100
100
84.5
100
100
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки
1
100
100
75
БО-3.1
100
100
1
100
100
БО-3.1
80
100
100
100
100
77.5
100
100
100
83.3
77.5
100
83.3

ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ,
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»,
доктор економічних наук, професор, голова комісії;

0
0

0
0

-3.5
+1

69.3

0

0

-1.2

82
75
78.5

0
0
0

0
0
0

-8
-4
-6

77
76
76.5
74.8

0
0
0
0

0
0
0
0

+2
-4
-1
-2.7

Середній
бал

67.5
71

М.І. Бондар
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ЕКСПЕРТ,
завідувач економічним відділенням, викладач-методист
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого
Національного університету біоресурсів і природокористування,
викладач вищої категорії.

Л.В. Стрільчук

З висновками експертної комісії ознайомлений ректор
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»,
кандидат економічних наук, доцент

Голова експертної комісії

Якість,
%

Дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2
100
50
71
100
50
100
50
70
100
50
2

Абсолютна
успішність,
%

Економіка підприємства
Гроші і кредит
Разом по циклу
Всього

Відхилення результатів
порівняно з самоаналізом, +/-

Середній
бал

Політична економія
Бухгалтерський облік
Разом по циклу

БО-2.1

Результати виконання ККР під час
акредитаційної експертизи
Якість,
%

БО-2.1

Результати виконання ККР в
період проведення самоаналізу

Абсолютна
успішність,
%

Історія України
Українська мова за професійним
спрямуванням
Разом по циклу

Кількість
студентів,
осіб

Середній
бал

Група

Якість,
%

Назва дисциплін, за якими
проводився контроль

Абсолютна
успішність,
%

Порівняльна таблиця
результатів виконання ККР при проведені самоаналізу та акредитаційної експертизи студентами спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
фінансово-економічний коледж ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
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ПОГОДЖЕНО
Голова експертної комісії
д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
КНЕУ ім. Вадима/ етьмана

«otP » Ік№ф*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор фінансово-економщного коледжу
ПВНЗ «Хмельницькщ,екс>нрмійний університет»
.-' У І ; " '
Q.B. Кривончак
-у^

2016 р
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5.03050901
«Бухгалтерський облік»

№
з/п

Навчальна дисципліна

Група

Дата

Час

Аудиторія

Спеціальність

Графік
проведення комплексних контрольних робіт
студентами фінансово-економічного коледжу
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»

1

Українська мова за
професійним
спрямуванням

БО-3.1

28.09.16

8.30-9.40

Географія

2

Історія України

БО-3.1

29.09.16

8.30-9.40

Право

3

БО-3.1

28.09.16

Бухгалтерський облік

9.50-11.00

БЖД

4

Політична економія

БО-3.1

29.09.16

9.50-11.00

Матем.

5

Економіка підприємства

БО-3.1

28.09.16

14.00-15.10

6

Гроші і кредит

БО-3.1

29.09.16

12.40-13.50

ПІБ викладача

Джиґун Л.М.

Бондар М.І.

Семенчук CO.

Стрільчук Л.В.

Петришина Н.С.

Бондар М.І.

Ковч В.В.

Стрільчук Л.В.

Географія

Терехов Д.С.

Бондар М.І.

Географія

Жмурко І.В.

Стрільчук Л.В.

Начальник навчального відділу фінансово-економічного коледжу
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
Голова експертної комісії

ПІБ експертів

Л.В. Федонюк
М.І. Бондар

^2016

Таблиця З
Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення
фінансово-економічного коледжу ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з галузі знань
0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності
5.03050901 «Бухгалтерський облік»
ОКР «Молодший спеціаліст»
Назва показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативного
4

3
2
1. Загальні вимоги
+
+
1.1 Концепція діяльності за заявленим
напрямом (спеціальністю), погоджена з
Хмельницькою
обласною
державною
адміністрацією
1.2 Заявлений ліцензований обсяг (денна
50/50/форма навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин соціальногуманітарного циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
2.2
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
фундаментального
циклу
дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
з них докторів наук або професорів (при
розрахунку
частки
докторів
наук,
професорів дозволяється прирівнювати двох
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж
безперервної роботи в даному навчальному
закладі не менше 10 років, а також є
авторами (співавторами) підручників або
навчальних
посібників
з
грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та
1

Голова експертної комісії
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спорту України, або монографій, до одного
доктора наук або професора)
2.3
Частка
науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
у тому числі які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
з них:
докторів наук або професорів (при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати двох
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної роботи в
даному навчальному закладі не менше 10
років, а також є авторами (співавторами)
підручників, навчальних посібників з
грифом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України або монографій до одного
доктора наук або професора)
2.4 Частка педагогічних працівників вищої
школи
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)
2.4.1 Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які забезпечують викладання
лекційних годин загальноосвітнього циклу
дисциплін навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
2.4.2 Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які забезпечують викладання
лекційних годин гуманітарного циклу
дисциплін навчального плану спеціальності
(% від кількості годин)
2.4.3 Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які забезпечують викладання
лекційних годин природничо-наукового та
загальноекономічного циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин)
2.4.4 Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які забезпечують викладання
лекційних
годин
професійного,
та
практичного циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин)
Голова експертної комісії

25

72

+47

25

100

+75

25

56

+31

25

33,2

+8,2

М.І. Бондар
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2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
2.6 Наявність кафедри зі спеціальності
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець
відповідної
науково-педагогічної
спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічна база
3.1 .Забезпеченість
лабораторіями,
100
полігонами, обладнанням, устаткуванням,
необхідним для виконання навчальних
програм (у % від потреби)
3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у
70
% від потреби)
3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць
6
на 100 студентів (крім спеціальностей, які
належать до галузей знань 0102 "Фізичне
виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")
3.4 Кількість робочих комп'ютерних місць
на 100 студентів (для спеціальностей, які
належать до галузей знань 0102 "Фізичне
виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")
+
3.5 Наявність пунктів харчування
+
3.6 Наявність спортивного залу
+
3.7 Наявність стадіону або спортивного
майданчику
+
3.7 Наявність медичного пункту
4. Навчально-методичне забезпечення
+
4.1
Наявність
освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної
компоненти)
+
4.2
Наявність
освітньо-професійної
програми підготовки фахівця (у т.ч.
варіативної компоненти)
+
4.3
Наявність
навчального
плану,
затвердженого в установленому порядку
4.4
Наявність
навчально-методичного
забезпечення
для
кожної
навчальної
дисципліни навчального плану (% від
потреби):
100
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних
програм дисциплін
4.4.2 Планів семінарських, практичних
100
занять, завдань для лабораторних робіт (%
від потреби)
4.4.3 Методичних вказівок і тематик
100
контрольних, курсових робіт (проектів)
4.5 Наявність пакетів контрольних завдань
100
для перевірки знань з дисциплін соціальноГолова експертної комісії
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гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
4.6 Забезпеченість програмами всіх видів
100
практик (% від потреби)
+
4.7 Наявність методичних указівок щодо
виконання дипломних робіт (проектів),
державних екзаменів
4.8 Дидактичне забезпечення самостійної
100
роботи студентів (у т.ч. з використанням
інформаційних технологій) ( % від потреби)
+
4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і
вмінь студентів
5. Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість студентів підручниками,
100
навчальними посібниками, наявними у
власній бібліотеці (% від потреби )
5.2 Співвідношення посадкових місць у
3
власних читальних залах до загальної
чисельності студентів (% від потреби)
5.3
Забезпеченість
читальних
залів
3
фаховими періодичними виданнями
5.4 Можливість доступу викладачів і
студентів до Інтернет як джерела інформації:
наявність обладнаних лабораторій
+
наявність каналів доступу
+

100
+

100

+

100

3

3

+
+
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ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ,
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»,
доктор економічних наук, професор, голова комісії;
ЕКСПЕРТ,

Л.В. Стрільчук

завідувач економічним відділенням, викладач-методист
Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливого
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
викладач вищої категорії.
З висновками експертної комісії ознайомлений ректор
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»,
кандидат економічних наук, доцент
<<
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Порівняльна таблиця відповідності
дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»
Назва показника (нормативу)

1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за
показниками:
перелік
навчальних
дисциплін, години, форми контролю, %
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
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, %
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,%
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
2.2. Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1.
Успішно
виконані
контрольні
завдання, %
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
2.3.1.
Успішно
виконані
контрольні
завдання, %
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» і «4»), %
3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального
закладу наукових підрозділів

Голова експертної комісії

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

100

100
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100

90
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50
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Відхилення
фактичного
значення
показника
від
нормативного
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3.2. Участь студентів у науковій роботі
(наукова робота на кафедрах та в
лабораторіях,
участь
в
наукових
конференціях,
конкурсах,
виставках,
профільних олімпіадах тощо)

+

ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ,
М.І.Бондар
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності
Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет їм. Вадима Гетьмана»,
доктор економічних наук, професор, голова комісії;
А
ЕКСПЕРТ,
Л.В. Стрільчук
завідувач економічним відділенням, викладач-методист
Заліщицького аграрного коледжу їм. Є. Храпливого
Національного університету біоресурсів і природокористування України,
викладач вищої категорії.
З висновками експертної комісії ознайомлений ректор
ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»^
кандидат економічних наук, доцент
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