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ВИСНОВКИ

експертної комісії М іністерства освіти і науки України  
про результати акредитаційної експертизи  

галузі знань 0305 „Економіка і підприємництво” 
щодо підготовки фахівців спеціальності 

5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»  
за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодш ий спеціаліст” 

у Державному вищому навчальному закладі 
«Дніпропетровський технолого-економічний коледж»

Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 9 серпня 2001 р. 
№978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищ их навчальних закладах та вищих професійних училищах» та 
наказу М іністерства освіти і науки України № 281л від 17.02.2016 р. утворена експе
ртна комісія у складі:

голови
експертної комісії: Гончарової Ірини Вікторівни -  доцента

кафедри товарознавства, управління 
безпечністю та якістю Київського націо
нального торговельно-економічного уні
верситету, кандидата хімічних наук, до
цент;

члена
експертної комісії: Боднар Ольги Павлівни -  голови цик

лової комісії товарознавчих дисциплін 
Державного вищого навчального закладу 
«Тернопільський коледж харчових тех
нологій і торгівлі».

Безпосередньо на місці в період з 22 березня по 24 березня 2016 року була роз
глянута подана Державним вищим навчальним закладом «Дніпропетровський тех
нолого-економічний коледж» акредитаційна справа та проведене експертне оціню
вання спроможності отримання сертифіката про акредитацію з підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” зі спеціальності 5.03051001 
«Товарознавство та комерційна діяльність.

У ході експертизи перевірено наявність оригіналів засновницьких документів, 
ефективність підготовки фахівців вказаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного 
рівня „молодший спеціаліст”, стан кадрового, матеріально-технічного, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення.

За підсумками експертного оцінювання комісія констатує:

Голова експертної комісії І.В. Гончарова



1. ЗАГАЛ ЬН А ХАРАКТЕРИ СТИ КА Н АВЧАЛЬН ОГО  ЗАКЛАДУ
ТА СП ЕЦІАЛЬНОСТІ

Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський технолого- 
економічний коледж» створений у лю тому 1962р. на підставі Постанови ЦК КП 
України та Ради М іністрів УРСР від 23 лютого 1962 року №  204, як Дніпропетров
ський технікум радянської торгівлі. Наказом М іністерства чорної металургії УРСР 
за № 494 від 27 грудня 1967 року навчальний заклад був перейменований у Дніпро
петровський технолого-економічний технікум. Технікум, заснований на загальноде
ржавній формі власності, з 1997 року підпорядкований М іністерству освіти України 
(наказ М іністерства промисловості України за № 07-11/2-465 від 19 березня 1997 
року). Наказом М іністерства освіти і науки України від 12.12.2008 р. № 1158 техні
кум перейменований у Державний вищ ий навчальний заклад «Дніпропетровський 
технолого-економічний коледж».

Свою діяльність коледж, як юридична особа, здійснює на основі і відповідно 
до чинного законодавства України, Статуту, затвердженого М іністерством освіти і 
науки України і зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської 
ради (дата реєстрації 22.01.2009 р., номер запису 12241050004008397).

Коледж має ліцензію на право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з 
одержанням вищ ої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодш ого спеціаліста і 
має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Відповідно до наказу управління освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації від 24 червня 1999 року № 549 коледж надає освітні послу
ги, пов’язані з одержанням повної загальної середньої освіти (ліцензія серія ЗОД-ІІІ 
№ 040697 від 28.09.1999р.).

Коледж має ліцензію для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади гро
мадян України (ліцензія серія АЕ № 527408 від 03.10.2014р.).

Усі спеціальності акредитовані у встановленому порядку, про що видані сер
тифікати:

серія НД-І №  0445533 відповідно до рішення ДАК від 10 березня 2011 року 
протокол №  86 (наказ М ОНМ С України від 31.03.2011 року № 764-Л) 5.05170101 
Виробництво харчової продукції;

серія НД-І №  0445530 відповідно до рішення ДАК від 10 березня 2011 року 
протокол №  86 (наказ М ОНМ С України від 31.03.2011 року № 764-Л) 5.03050801 
Ф інанси і кредит;

серія НД-І № 0445529 відповідно до рішення ДАК від 10 березня 2011 року 
протокол №  86 (наказ М ОНМ С України від 31.03.2011 року № 764-Л) 5.03050902 
Бухгалтерський облік;

серія НД-І № 0445531 відповідно до рішення ДАК від 10 березня 2011 року 
протокол №  86 (наказ М ОНМ С України від 31.03.2011 року № 764-Л) 5.03051001 
Товарознавство та комерційна діяльність;

серія НД-І № 0445532 відповідно до рішення ДАК від 10 березня 2011 року 
протокол №  86 (наказ М ОНМ С України від 31.03.2011 року № 764-Л) Розробка про
грамного забезпечення;

Голова експертної комісії І.В. Гончарова



4

серія НД-І №  0423342 відповідно до рішення АК від 27 грудня 2012 року про
токол №  100 наказ М ОНМ С України від 04.01.2013 року № 1-JI) 5.14010102 Ресто
ранне обслуговування.

Ю ридична адреса:
49017, м. Дніпропетровськ, вул. Авіаційна, 33, телефон/факс (056) 760-50-72, 

e-mail: dvnzdtek@ gmail.com
Керівником навчального закладу з 2006 року є Карпов Віктор Намінович, ма

гістр м іжнародної економіки, викладач вищ ої категорії.
П ідготовка спеціалістів ведеться за денною і заочною формами навчання на 

базі основної і повної середньої освіти, відповідно з шести та чотирьох спеціальнос
тей.

Загальний ліцензований обсяг прийому з шести спеціальностей складає 
455 осіб.

Н авчальний процес здійснюється 8 цикловими комісіями, 5 з яких є випуско
вими.

Коледж  у своїй структурі має три денні відділення: обліково-економічне, ко
мерційне, технологічне та заочне відділення. Організаційно-управлінська діяльність 
на відділеннях покладається на завідувачів відділеннями.

На 01.10.2015р. на денних відділеннях навчається 869 осіб, чисельність студе
нтів заочного відділення складає 238 осіб.

Коледж готує спеціалістів товарознавців-комерсантів з 1962 року.
Ліцензований обсяг спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна 

діяльність» складає 75 осіб. Прийом здійснюється на основі базової та повної зага
льної середньої освіти з терміном навчання 2 роки 10 місяців та 1 рік 10 місяців від
повідно. П ідготовка спеціалістів ведеться за денною і заочною формами навчання.

За останні 3 роки було підготовлено молодших спеціалістів: 170 осіб за ден
ною формою навчання та 79 осіб за заочною формою навчання.

Коледж  відповідає заявленому статусу вищого навчального закладу 1-го рівня 
акредитації та має раціональну структуру і спеціалізацію -  підготовка кадрів для 
окремих галузей України.

Загальну характеристику ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний 
коледж» наведено в таблиці 1.1, загальні показники розвитку ДВНЗ «Дніпропетров
ський технолого-економічний коледж» -  в таблиці 1.2.

Голова експертної комісії Гончарова

mailto:dvnzdtek@gmail.com


Таблиця 1.1 - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИ СТИ КА  
ДВН З «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»

на 01Л0.2015.

№
п/п Назва показника Значення по

казника
1. Кількість студентів, разом 1107

У т.ч. за формами навчання:
- денна 869
- вечірня —
- заочна 238

2. Кількість студентів, які навчаються на контрактній основі:
- разом 353
- % до загальної кількості 31,8

3. Кількість спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців, 
разом 6

У т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодшого спеціаліста 6
- бакалавра —
- спеціаліста —
- магістра —

4. Кількість кафедр (циклових комісій), разом з них випускаючих 8/5
5. Кількість факультетів (відділень) 4
6. Загальна чисельність науково-педагогічних та наукових (педагогі

чних) працівників, усього 75

в т.ч. штатних 73
сумісників 2

7. Загальна чисельність науково-педагогічних та наукових (педагогі
чних) працівників, які мають наукові ступені і вчене звання, усього 1

в т.ч. штатних 1
сумісників —

8. Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито аспірантуру, 
усього

—

у т.ч. з тих, що відповідають ліцензованим спеціальностям підгото
вки фахівців

—

9. Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій —
10. Кількість монографій, підручників, навчальних посібників, вида

них за останні 5 років: 1

- назв навчальний
посібник

- друкованих аркушів 168
11. Кількість зарубіжних закладів освіти, з якими налагоджено співро

бітництво
—

12. Середня вартість одного року навчання на заявленому освітньо- 
кваліфікаційному рівні, грн. 5400

13. Використання коштів за кошторисом, % 100
- на заробітну плату науково-педагогічного персоналу 49,5
- на навчально-методичне забезпечення 10,3
- на створення і розвиток матеріально-технічної бази 40,2

Голова експертної комісії ' І.В. Гончарова
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Таблиця 1.2 - ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РО ЗВИ ТКУ  
ДВН З «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»

№
п/п Показник

Роки
2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

1. Кількість ліцензованих спеціальностей (всього) 5 6 6
2. Кількість спеціальностей, за якими здійснюєть

ся підготовка фахівців
- на денній формі навчання 6 6 6
- на інших формах навчання (вказати, за якою 
формою)

4
(заочна)

4
(заочна)

4
(заочна)

3. Кількість спеціальностей, за якими здійснюєть
ся підвищення кваліфікації

— — —

4. Контингент студентів на всіх курсах навчання, 
всього 1368 1333 1235

- в т.ч. денна форма навчання 1088 1024 940
- інші форми навчання (заочна) 280 294 318

5. Кількість відділень 4 4 4
6 . Кількість циклових комісій, всього 7 8 8

- в т.ч. випускаючих 5 5 5
7. Кількість філіалів навчального закладу — — —

8. Кількість співробітників, всього 168 172 175
- в т.ч. педагогічних 77 78 75
- наукових — — —

9. Загальна площа, кв.м. 20981,4 20981,4 20981,4
10. Кількість навчально-виробничих підрозділів 1 1 1
11. Загальна площа навчально-виробничих корпу

сів, кв.м 11526,4 11526,4 11526,4

12. Балансова вартість встановленого обладнання 
(млн.грн) 1,9 2,0 2,1

13. Кількість місць у гуртожитку 440 440 440
14. Кількість посадкових місць в їдальнях і буфетах 200 200 200.
15. Загальний обсяг державного фінансування 

(тис.грн) 9615,4 9511,9 9854,4

16. Кількість посадкових місць в читальній залі 108 108 108
17. Кількість робочих місць з ПК для студентів, у 

тому числі з виходом в Інтернет 117/117 109/109 110/110

П ред’явлені документи свідчать, що у ДВН З «Дніпропетровський  

технолого-економічний коледж» наявні всі нормативні документи, які забезпе
чують правові основи діяльності вищ ого навчального закладу та створені умо-

• ваз • *-»ви для організації навчального процесу з урахуванням сучасних технологій на
вчання.

Голова експертної комісії -І.В. Гончарова
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2. Ф О РМ У ВАН Н Я ТА Д И Н А М ІК А  ЗМ ІН И  К О Н ТИ Н ГЕН ТУ  
СТУ ДЕН ТІВ ЗА КУРСАМ И  Н А ВЧ А Н Н Я

Ф ормування контингенту студентів здійснюється на основі Законів України 
„Про освіту” , “Про вищу освіту” , правил прийому, розроблених на підставі Умов 
прийому М іністерства освіти і науки України, Положення про приймальну комісію 
вищого навчального закладу України і заходів, розроблених навчальним закладом 
по проведенню профорієнтаційної роботи.

Для організації і проведення прийому студентів наказом директора коледжу 
створюється приймальна комісія. Одним з основних напрямів роботи приймальної 
комісії є організація та проведення профорієнтаційної роботи серед молоді. Серед 
запланованих заходів профорієнтації є, зокрема, такі:

- проведення ’’Дня відкритих дверей” , куди запрошуються класи різних шкіл 
м іста з класними керівниками та батьками абітурієнтів;

- проведення викладачами коледжу бесід з випускниками шкіл 
м. Дніпропетровськ та області;

- агітаційна робота в колективах підприємств відповідного напряму;
- надання інформації про прийом та основні форми підготовки в засобах масо

вої інформації;
- участь в районних та міських ’’Днях зайнятості” ;
- викладання інформації про коледж на сайті навчального закладу.
З метою популяризації коледжу серед молоді міста і регіону, викладачі та сту

денти беруть участь у різних виставках технічної творчості, фестивалях, конкурсах, 
олімпіадах, змаганнях з різних видів спорту, культурних заходах.

Прийом до ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» на 
спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» проводиться за 
рахунок коштів державного бюджету України -  за державним замовленням та за 
кошти юридичних і фізичних осіб.

Конкурс студентів на спеціальність на одне планове місце протягом останніх 
трьох років становив 1,56 особи -  у 2013 році, у 2014 році -  2,06 осіб, у 2015 році -  
1,47 особи, що дає можливість зробити висновок про конкурентоспроможність даної 
спеціальності.

Результати прийому розглядаються на засіданнях циклових комісій, Педагогі
чної ради.

П оказники формування контингенту студентів спеціальності 5.03051001 
«Товарознавство та комерційна діяльність» наведено в таблиці 2.1.

Ц иклова комісія товарознавства та комерційної діяльності здійснює підготов
ку майбутніх фахівців спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна 
діяльність» за навчальними планами, що відповідають вимогам освітньо- 
кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми.

Голова експертної комісії І.В. Гончарова
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Таблиця 2.1- П О КАЗН И КИ  Ф О РМ УВАН Н Я КО Н ТИ Н ГЕН ТУ СТУДЕНТІВ  
за спеціальністю 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»  

ДВН З «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» 
на 01.10. відповідного року

№
п/п П оказник Роки

2013 2014 2015
1. Ліцензований обсяг підготовки 75 75 75
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 59 33 38

- денна форма 42 24 33
в т.ч. за державним замовленням 30 18 зо
- заочна форма 17 9 5
в т.ч. за державним замовленням 5 5 5
- нагороджених медалями або тих, що 
отримали диплом з відзнакою - - -

- таких, які пройшли довгострокову підго
товку і профорієнтацію 2 - 3

- зарахованих на пільгових умовах (діти- 
сироти, особи, які постраждали від ЧК) - - 3

3. Подано заяв за формами навчання
- денна форма 48 37 44
- інші форми навчання (заочна форма) 5 5 5

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного 
замовлення
- денна форма 1,56 2,06 1,47
- інші форми навчання (заочна форма) 1,0 1,0 1,0

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акре
дитації, прийнятих на скорочений термін 
навчання на

10 23 15

Для забезпечення адаптації студентів першого курсу та збереження континге
нту в цілому завідувачами відділень, керівниками груп та викладачами коледжу 
проводиться систематична різнопланова робота: ознайомлення з правилами, умова
ми та особливостями навчального процесу, бесіди зі студентами та їх батьками ор
ганізація побуту, харчування та відпочинку студентів, батьківські збори.

П оказники динаміки змін контингенту студентів спеціальності 5.03051001 
«Товарознавство та комерційна діяльність» наведено в таблиці 2.2.

П роведений аналіз кількісних і якісних показників прийому, форм і мето
дів профорієнтаційної роботи, заходів, направлених на збереження контингенту 
студентів дозволяє стверджувати про наявні можливості коледжу здійснювати  
підготовку фахівців зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна 
діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодш ого спеціаліста.

Голова експертної комісії І.В. Гончарова



Таблиця 2.2 - ДИ Н А М ІКА ЗМ ІН КО Н ТИ Н ГЕН ТУ  СТУДЕНТІВ  
за спеціальністю  5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»  

ДВН З «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»

9

№
п/п

Назва показника 

Курс

Роки
20і:

ку
? рік 
рси

20Г
ку

і рік 
рси

20П
ку

5 рік 
рси

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1. Всього студентів у ВНЗ на 1.10 від

повідного року 36 50 85 29 18 42 60 25 зо 23 46 12

2. Кількість студентів, яких відраховано 
(всього):

оА - - - - - - - - 1 2 -

в т.ч - за невиконання навчального 
плану - - - - - - - - - - - -

- за грубі порушення дисципліни - - - - - - - - - - - -
- у зв'язку з переведенням до інших 
ВНЗ - - - - - - - - - - -

- інші причини 2 - - - - - - - - 1 2 -
3. Кількість студентів, які зараховані на 

старші курси (всього): - 2 1 - - 8 - 1 - 6 2 1

в т.ч. - переведених із інших ВНЗ - 1 - - - 2 - 1 - 2 2 1
- поновлених на навчання - 1 1 - - - - - - - - -

Голова експертної комісії І.В. Гончарова
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3. ЗМ ІСТ П ІДГО ТОВКИ  Ф АХІВЦІВ

Зміст підготовки фахівців регламентується Галузевим стандартом вищої осві
ти: освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо-професійною програмою 
(нормативною та варіативною компонентами), засобами діагностики якості вищої 
освіти спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» та роз
робленими на їх підставі навчальними планами.

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо- 
професійної програми, які визначають кваліфікаційні вимоги до соціально- 
виробничої діяльності випускника коледжу з даної спеціальності та перелік дисцип
лін, визначений для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб фахівця, ефекти
вного використання можливостей і традицій коледжу, галузевих особливостей, пот
реб замовника, розроблені провідними викладачами коледжу.

Навчальний процес здійснюється згідно з навчальним планом, який складаєть
ся відповідно до вимог нормативної та варіативної частин освітньо-професійної про
грами.

Термін підготовки фахівців за спеціальністю «Товарознавство та комерційна 
діяльність» на основі базової загальної середньої освіти становить 2 роки 10 місяців.

Загальний обсяг підготовки за ОПП складає 106,5 кредитів ЕСТ8 з урахуван
ням дисциплін за вибором навчального закладу, який розподіляється за циклами пі
дготовки таким чином:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки -21 ,0  кредит ЕСТ8;
- цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки -  

15,0 кредитів ЕСТ8;
- цикл професійної та практичної підготовки -63 ,75  кредити ЕСТ8;
- вибіркові навчальні дисципліни -6 ,75  кредитів ЕСТ8.
Навчальні плани включають перелік та обсяг нормативних і вибіркових на

вчальних дисциплін, визначають послідовність їх вивчення, конкретні форми прове
дення навчальних занять та їх обсяг. Вони забезпечені відповідними навчальними та 
робочими навчальними програмами з усіх дисциплін, які складені з урахуванням на
ступності навчання.

Аналіз навчальних планів дає підстави для свідчення про дотримання співвід
ношення нормативних дисциплін за вибором навчального закладу та співвідношен
ня відведених годин на вивчення дисциплін циклів гуманітарної та соціально- 
економічної, математичної, природничо-наукової (фундаментальної), професійної та 
практичної підготовки розподілу змісту освітньо-професійної програми за циклами 
дисциплін та критеріями нормативності й вибірковості.

Структурно-логічна схема побудови навчального плану відображає наукове і 
методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми, тобто 
послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми і періодичність виконання ін
дивідуальних завдань, проведення контролю, можливість здійснення міждисциплі
нарних зв ’язків.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самос
тійна робота, практична підготовка та контрольні заходи. Основними видами навча
льних занять є: лекції, практичні та семінарські заняття.

Голова експертної комісії . І.В. Гончарова
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П рактична підготовка студентів є складовою частиною навчального процесу і 
здійснюється відповідно до затвердженого графіку. Практична підготовка склада
ється з двох взаємопов’язаних частин, а саме: навчальної практики, яку студенти 
проходять в учбовому комплексі коледжу на умовних робочих місцях та виробничої 
практики на підприємствах різних форм власності, з якими коледж уклав угоди про 
її проходження.

Програми практик розроблені відповідними цикловими комісіями та є в наяв
ності. Оновлення програм практики здійснюється кожні 3 роки.

Навчальний план з підготовки фахівців зі спеціальності 5.03051001 
«Товарознавство та комерційна діяльність» виконується в повному обсязі.

Зміст підготовки молодш их спеціалістів обумовлюється Галузевим стан

дартом вищ ої освіти зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна 

діяльність» та системою розроблених у ДВН З «Дніпропетровський технолого- 

економічний коледж» навчально-методичних документів, що відповідає держа
вним вимогам.

4. О РГАН ІЗАЦ ІЙ Н Е ТА Н АВЧАЛЬН О-М ЕТО ДИЧНЕ ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я  
НАВЧАЛЬНО ВИ ХО ВН ОГО  ПРОЦЕСУ

ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» має навчальні 
програми і робочі навчальні програми з усіх навчальних дисциплін, що відповіда
ють навчальним планам підготовки фахівців за спеціальністю 5.03051001 «Товароз
навство та комерційна діяльність». Навчальні та робочі навчальні програми дисцип
лін усіх циклів розроблені у відповідності до нормативної та варіативної частин Га- 
лузевого стандарту вищ ої освіти України з цієї спеціальності (ОПП та ОКХ, засобів 
діагностики якості освіти), укладені за стандартними вимогами і містять мету, за
вдання дисципліни, тематичний план, зміст програми за темами, план практичних 
(семінарських) занять, лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, крите
рії оцінювання, тематику контрольних робіт для студентів.

Навчально-методичний комплекс спеціальності включає: освітньо-
кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму, засоби діагностики 
якості вищ ої освіти, навчальні та робочі навчальні плани, графіки навчального про
цесу, програми практик, комплекс методичних матеріалів до державної атестації 
студентів.

Уся робоча навчально-методична документація затверджена відповідно до 
встановлених вимог.

З кожної навчальної дисципліни, розроблено навчально-методичний комплекс, 
до складу якого входять: навчальна програма; робоча навчальна програма; конспек
ти лекцій; методичні вказівки до семінарських та практичних занять; методичні ре
комендації щ одо організації та виконання самостійної роботи; тематика та методич
ні вказівки щ одо виконання курсових робіт; директорські контрольні роботи; варіа-

Голова експертної комісії І.В. Гончарова
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нти комплексних контрольних робіт для контрольного зрізу знань; перелік питань 
до заліків та екзаменаційні білети.

Високу якість фахівців зі спеціальності, що акредитується забезпечує ефекти
вна система практичної підготовки студентів. Практична підготовка здійснюється 
під час навчальних та професійної практик відповідно до наскрізної програми, яка 
о б ’єднує всі види практик.

Курсові роботи виконуються студентами відповідно до методичних вказівок 
до їх  виконання, які розробляються для кожної навчальної дисципліни. Згідно з на
вчальним планом підготовки молодш их спеціалістів студенти спеціальності
5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» виконують курсові роботи з 
навчальної дисципліни „Комерційна діяльність” відповідно до тематики, яка затвер
джується на засіданні комісії товарознавства та комерційної діяльності.

Держ авна атестація передбачає складання комплексного кваліфікаційного ек
замену зі спеціальності.

Експертна комісія констатує, що рівень навчально-методичного  

забезпечення навчального процесу у коледжі відповідає встановленим  
вимогам.

Підбір та використання педагогічних кадрів у коледжі зі спеціальності
5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» проводиться відповідно до 
Конституції України, Кодексу законів про працю, Закону України „Про вищу осві
ту", нормативних та розпорядчих документів М іністерства освіти і науки України.

До складу випускової циклової комісії зі спеціальності входять 7 викладачів (4 
особи штатні викладачі), 42,9% викладацького складу комісії - викладачі вищої ка
тегорії.

До викладання навчальних дисциплін спеціальності залучаю ться викладачі 
інш их циклових комісій. Загальна чисельність викладацького складу, який обслуго
вує спеціальність 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» складає 28 
осіб, з яких 7 -  викладачі вищ ої категорії (в тому числі 2 викладачі мають звання 
„викладач-методист”, один -  Заслужений вчитель України, один -  кандидат техніч
них наук).

Згідно з навчальним планом кількість лекційних годин з циклу гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки складає 159 години, а частка лекційних годин, які 
викладаю ть педагогічні працівники вищ ої категорії, становить 114 годин, що відпо
відає 71,7 %.

Кількість лекційних годин з циклу математичної, природничо-наукової (фун
даментальної) підготовки складає 144 годин, а частка лекційних годин, які виклада
ють педагогічні працівники вищої категорії, становить 76,32 годин, що відповідає 
53,0%.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я ПІДГОТОВКИ Ф АХІВЦІВ

Голова експертної комісії І.В. Гончарова
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Кількість лекційних годин навчальних дисциплін з циклу професійної та прак
тичної підготовки складає 468 годин, а частка лекційних годин, які викладають пе
дагогічні працівники вищої категорії, становить 117 годин, що відповідає 25,0%.

Педагогічні та науково-педагогічні працівники постійно підвищ ують свій 
професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, дотримуються 
педагогічної етики, моралі, поваги до студентів.

Впроваджую ться сучасні інноваційні технології навчання, застосовуються но
ві методи, форми навчальної діяльності викладача та студента, що дає можливість 
суттєво покращ ити мотивацію та зацікавленість студентів до навчального процесу.

Робота з підвищення кваліфікації викладачів організована згідно з графіком 
підвищ ення кваліфікації, складеним з урахуванням вимог М іністерства освіти і нау
ки України та Типового положення про атестацію педагогічних працівників і потреб 
коледжу. Результати підвищення кваліфікації розглядаються на засіданнях циклових 
комісій. За останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації 100% ш татних викла
дачів.

Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищ ення наукової і пе
дагогічної кваліфікації викладацького складу коледжу є: навчання на факультеті пі
двищ ення кваліфікації, на курсах підвищення кваліфікації; участь в семінарах в ін
ш их вищ их навчальних закладах; стажування в інших вищ их навчальних закладах; 
стажування на підприємствах галузей народного господарства; участь в міжнарод
них (міжвузівських) конференціях, семінарах; участь в межах коледжу в різноманіт
них науково-теоретичних, науково-методичних семінарах, курсах, бізнес-тренінгах; 
отримання другої вищ ої освіти.

Постійне підвищення кваліфікації викладачів коледжу є важливою умовою 
удосконалення програм навчальних дисциплін, забезпечення навчального процесу 
прогресивними навчально-методичними розробками і, загалом, підвищ ення ефекти
вності організації навчального процесу.

Щ орічно проводиться атестація викладачів у відповідності з Типовим поло
женням про атестацію педагогічних працівників України.

У відділі кадрів навчального закладу є в наявності оформлені в установленому 
порядку трудові книжки, матеріали атестації педагогічних працівників та документи 
про підвищення кваліфікації.

Н аведені дані про якісний склад педагогічного персоналу випускової ци

клової комісії та напрями його діяльності відповідають акредитаційним вимо
гам до кадрового забезпечення підготовки фахівців за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” спеціальності 5.03051001 «То

варознавство та комерційна діяльність».

6. М АТЕРІАЛЬН О-ТЕХНІЧНА БАЗА

ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» має розгалужену 
і сучасну власну матеріально-технічну базу. М атеріально-технічна база спеціальнос-

Голова експертної комісії І.В. Гончарова



14

ті 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» відповідає вимогам навча
льного плану, навчальним програмам дисциплін, графіку навчального процесу, що 
дозволяє вести якісну підготовку студентів, виконувати необхідний комплекс семі
нарських та практичних занять з усіх дисциплін на достатньому рівні.

Навчально-матеріальна база включає: один навчальний корпус, гуртожиток, 
їдальню, студентське кафе, бібліотеку з читальною залою, зал електронної інформа
ції, медичний кабінет, актову та конференційну зали, методичний кабінет, міні ста
діон.

Для організації навчального процесу, практичних занять та виробничого на
вчання у коледжі працює 41 навчальний кабінет та 10 лабораторій.

Н авчальна площ а на одного студента денної форми навчання -  16,3 м.кв що 
відповідає ліцензійним вимогам.

Кабінети математики, іноземної мови, фізики, хімії, циклу соціально- 
гуманітарних дисциплін є загальними для всіх спеціальностей коледжу.

Кабінети та лабораторії ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний 
коледж» паспортизовані, забезпечені необхідними технічними засобами навчання, 
наочними посібниками, мають необхідне оснащення, меблі, макети з окремих тем, 
технічні засоби навчання, необхідну наочність, інструктивно-методичний та дидак
тичний матеріал. Кабінети також забезпечені довідковою літературою , навчально- 
методичними посібниками, матеріалами з курсової роботи та макетами для вико
нання лабораторних робіт, що забезпечує проведення теоретичних та лабораторних 
занять на достатньому методичному рівні у відповідності до вимог освітньо- 
кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності.

Крім того, лабораторія комп'ютерної техніки і комп'ютеризації має необхідне 
програмне забезпечення для студентів спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та 
комерційна діяльність».

Н а 1.10.2015 р. коледж має 5 комп’ютерних кабінетів на 80 робочих місць. Усі 
комп’ю тери об’єднані в локальну мережу з виходом в Інтернет. Студенти мають 
можливість користуватись Інтернетом як для самостійної роботи, так і під час за
нять. Крім того, комп’ютеризованими є аудиторії коледжу, бібліотека.

Усі наявні приміщ ення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні 
та інші) відповідають санітарно-гігієнічним нормам і правилам, державним будіве
льним нормам України. Стан опалювальної, водопостачальної, вентиляційної систем 
коледжу, електро- та протипожежного захисту, дотримання техніки безпеки відпові
дає санітарним нормам і правилам для здійснення освітньої діяльності.

Експертна комісія констатує, що у коледжі в повному обсязі створена не

обхідна матеріально-технічна база для ефективного проведення навчально- 

виховного процесу, яка відповідає державним вимогам і дозволяє забезпечити  

якісну підготовку фахівців.

Голова експертної комісії І.В. Гончарова
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7. ІНФ ОРМ АЦІЙНЕ ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я

ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» має необхідне 
інформаційне забезпечення навчального процесу підготовки фахівців зі спеціально
сті 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність».

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є 
бібліотека коледжу, лабораторії комп’ютерного центру.

Ц иклова комісія товарознавства та комерційної діяльності має в своєму розпо
рядженні кабінет, який оснащений ПК, загальною кількістю 6 одиниць.

Кількість студентів на одне дисплейне місце складає 2 студента.
При самостійному опрацюванні студенти користуються комп’ютерною техні

кою ком п’ю терних класів, які базуються на ПК типу РЕЕТТІЦМ з виходом в міжна
родну мережу ІІЧТЕКМіТ.

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою за дисциплі
нами навчального плану підготовки молодш их спеціалістів здійснюється за рахунок 
фонду бібліотеки коледжу. Проводиться робота по збільшенню бібліотечного фонду 
та методичних посібників державною мовою.

Ф онди наукової і навчальної літератури, що налічують понад 44060 прим, з 
товарознавства, основ стандартизації, метрології та управління якістю, організації і 
технології торговельних процесів, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльнос
ті, підприємництва тощо.

У читальній залі бібліотеки розміщені 11 персональних ком п’ютерів, які вхо
дять до єдиного інформаційного простору на основі власної локальної мережі та до 
всесвітньої мережі Інтернет. Це дає змогу користуватися електронними підручника
ми та посібниками, фонд яких створений всіма цикловими комісіями, у тому числі - 
і випусковою зі спеціальності, що акредитується, в кількості 32 екземплярів. Елект
ронна бібліотека підручників, посібників професійного спрямування користується 
особливим попитом у студентів.

Бібліотека ДВНЗ «ДТЕК» має доступ до електронних версій фахових періоди
чних видань професійного спрямування: міжнародний науково-практичний журнал 
„Товари і ринки”, журнали „Товарознавчий вісник”, „Бізнесінформ”, „Торгівля і ри
нок України” , „Торгівля, комерція, підприємництво” , газета „Урядовий кур’єр”, то
що.

Використання наведених вище інформаційних джерел у підготовці студентів 
дає можливість майбутнім фахівцям знайомитись з науковими досягненнями та ін
новаціями у галузі торгівлі та підприємництва, що сприяє підвищ енню їхнього рівня 
конкурентноздатності на сучасному ринку праці.

Експертна комісія констатує, що рівень інформаційного забезпечення пі

дготовки фахівців за спеціальністю 5.03051001 «Товарознавство та комерційна 

діяльність» відповідає акредитаційним вимогам.

Голова експертної комісії Гончарова
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8. ЯКІСН І ХАРАКТЕРИ СТИ КИ  П ІДГО ТОВКИ  Ф АХІВЦІВ

Для перевірки рівня підготовки студентів зі спеціальності 5.03051001 «Това
рознавство та комерційна діяльність» в присутності експертів були проведені ком
плексні контрольні роботи (ККР) з таких дисциплін:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: „Історія України”, 
„Соціологія” , „Основи правознавства”;

- цикл математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки: 
„Вищ а математика” , „Політекономія” ;

- цикл професійної та практичної підготовки: „Обладнання підприємств торгі
влі”, „Організація і технологія торговельних процесів”, „Теоретичні основи товароз
навства”, „Бухгалтерський облік” .

Показники абсолютної успішності за результатами ККР в середньому склада
ють 99,44% , показники якісної успішності -  60,94%. В табл. 8.1 наведено результати 
порівняння ККР, проведених у присутності експертів та самоаналізу. Відхилення в 
оцінюванні не перевищує 3%.

Результати останньої (перед акредитацією) екзаменаційної сесії студентів, що 
навчаються за спеціальністю 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» 
наведені у табл. 8.2. За результатами екзаменів показники в середньому складають: 
абсолю тної успіш ності -  100%, якісної успішності -  68,33%.

Вибіркова перевірка експертною комісією курсових робіт з дисципліни „Ко
мерційна діяльність” показала, що в цілому роботи відповідають встановленим ви
могам підготовки молодших спеціалістів спеціальності, що акредитується, за напря
мком та змістом. Частина розрахунків виконана на комп’ютерах з використанням 
прикладних програм. Середній бал по вибраним роботам -  3,8, розбіжність між оці
нками закладу освіти та експертів становить 1 бал.

Проходження виробничої практики студентами спеціальності 5.03051001 «То
варознавство та комерційна діяльність» здійснюється на таких підприємствах торгі
влі: ЗАТ ’’Злагода”, АТЗТ ”АТБ-маркет”, ТОВ ’’Фоззі ОСТ” мережа магазинів 
’’Сільпо”, ТОВ ’’Ласунка” , ТОВ ’’М олочна фабрика ’’Рейнфорд” , ТОВ ’’Амбасадор”, 
ТОВ Виробничо-комерційна фірма ’’А сторія”, ТОВ ’’Акація”, ТОВ ’’Евросеть ДВК”, 
ТОВ ’’Сіті'Ком” , ТОВ ”БОМ А”, ТОВ ’’Сонячне” , ТОВ ’’Слов'янський”, ТОВ ’’М 'ясна 
фабрика ’’Ф аворит Плюс” , приватне підприємство ”Аква-Термо” , приватне підпри
ємство ’’Смак” , 1111 ’’М ихаїл Воронін-Дніпропетровськ”, ПП ’’Крупенько І.Л .” мага
зин ”Кож а-Лю кс”, ПП ’’Алмазова Г.В .”, мережа магазинів ’’Ваш а пара” .

Поточний контроль за проходженням практик: навчальної, професійної здійс
нюють її керівники від коледжу. Диференційовані заліки з практик проводяться з 
урахуванням звітів студентів.

Вибірково була проведена експертиза якості щ оденників з навчальної та звітів 
професійної практики 6 студентів.

Державна атестація випускників здійснюється Державною екзаменаційною 
комісією. Голова ДЕК призначається з числа висококваліфікованих фахових спеціа
лістів галузевих підприємств або науково-педагогічних працівників ВНЗ III-IV рів
нів акредитації і затверджується М іністерством освіти і науки України у встановле
ному порядку. Формою державної атестації випускників зі спеціальності 5.03051001

Голова експертної комісії Гончарова
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«Товарознавство та комерційна діяльність» є проведення державного комплексного 
кваліфікаційного екзамену зі спеціальності.

Зміст завдань до державного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спе
ціальності розроблений на базі дисциплін нормативної частини ОПП і включає такі 
дисципліни: „Комерційна діяльність”, „Товарознавство продовольчих товарів”, „То
варознавство непродовольчих товарів ” , „Організація і технологія торговельних 
процесів” , „Економіка підприємств”, „Основи маркетингу”, „Основи менеджменту” 
та складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань;
- письмове розв’язання комплексної задачі.
Проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціаль

ності (ККЕ) дає можливість виявити рівень знань випускників, які вони здобули під 
час занять та навчальної і професійної практик. Результати випуску молодш их спе
ціалістів надані у таблиці 8.3.

Важливою складовою ланкою діяльності випускової циклової комісії зі спеці
альності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність» є участь викладачів 
і студентів коледжу у науково-пош уковій діяльності. Зокрема, з 2011 по 2015 рік 
студенти спеціальності прийняли участь у п ’яти науково-методичних конференціях, 
які проводились міським методичним об'єднанням викладачів товарознавчих дисци
плін. За результатами конференцій видані збірники наукових статей.

Студенти спеціальності постійно приймають участь у міських олімпіадах та 
конкурсах серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які щорічно ор
ганізовую ться радою директорів коледжів, технікумів та училищ  Дніпропетровської 
області.

Випускники спеціальності працюють на підприємствах торгівлі різних форм 
власності на посадах комерційного агента, товарознавця, завідую чого відділом, мак
лера, брокера, агента, експедитора, ревізора. Більш ість студентів продовжують на
вчання з обраної спеціальності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредита
ції, таких як Національний гірничий університет, Дніпропетровський національний 
університет ім. Олеся Гончара, Харківський державний університет харчування та 
торгівлі, університет економіки і права ім. Альфреда Нобеля та інших.

Загалом, якісні показники підготовки молодш их спеціалістів за спеціаль

ністю 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»відповідаю ть ак

редитаційним вимогам з підготовки фахівців вищих навчальних закладів 1 рі

вня акредитації.

Голова експертної комісії Гончарова
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Назва дисципліни Група Дата Час
проведення

№
аудиторії

Прізвище та ініціали 
викладача

Прізвище та ініціали 
експерта

Теоретичні основи 
товарознавства ТК 13 1/9 22.03.16. 9.50-10.50 207 Полле Н.В. Боднар О.П.

Історія України ТК 13 2/9 22.03.16. 11.30-12.30 401 Никифоров К.Г. Боднар О.П.
Вища математика ТК 13 1/9 22.03.16. 13.00-14.00 408 Мироненко Н.С. Гончарова І.В.
Обладнання підприємств 
торгівлі ТК 13 2/9 22.03.16. 13.00-14.00 207 Полле Н.В. Боднар О.П.

Історія України ТК 13 1/9 23.03.16. 8.00-9.00 401 Никифоров К.Г. Боднар О.П.
Теоретичні основи 
товарознавства ТК 13 2/9 23.03.16 9.50-10.50 207 Поллє Н.В. Боднар О.П.

Основи правознавства ТК 14 1/9 23.03.16 13.00-14.00 201 Литвиненко Ю.Г. Гончарова І.В.
Вища математика ТК 13 2/9 23.03.16 13.00-14.00 411 Замкова Т.І. Боднар О.П.
Обладнання підприємств 
торгівлі ТК 13 1/9 23.03.16 13.00-14.00 207 Поллє Н.В. Гончарова І.В.

Організація і технологія 
торговельних процесів ТК 13 1/9 24.03.16. 8.00-9.00 205 Колганова Н.В. Боднар О.П.

Бухгалтерський облік ТК 13 2/9 24.03.16. 9.50-10.50 414 Івченко Л.В. Гончарова І.В.
Бухгалтерський облік ТК 13 1/9 24.03.16. 11.30-12.30 414 Івченко Л.В. Гончарова І.В.
Організація і технологія 
торговельних процесів ТК 13 2/9 24.03.16. 11.30-12.30 205 Колганова Н.В. Боднар О.П.

Заступник директора з НР О.Ю. Олексієнко



Таблиця 8.1 -  ЗВЕДЕН А ВІДОМ ІСТЬ РЕЗУЛ ЬТАТІВ ВИ КО Н АН Н Я КО М П Л ЕКСН И Х КО Н ТРО ЛЬН И Х РОБІТ
студентами спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

ДВН З «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»
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Дисципліна Група

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Виконали

роботу
Результати під час проведення 

самоаналізу

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Виконали

роботу
Результати під час акредитацій

ної експертизи

К-ть % “5” «4” “3” “2”
Успішність

К-ть % “5” “4” “3” “2”
Успішність

Абс. Якість Абс. Якість

3 циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Історія України ТК 13 1/9 18 18 100 4 7 7 - 100 61,1 18 18 100 3 7 8 0 100 55,6
ТК 13 2/9 23 23 100 2 12 9 - 100 60,9 22 21 95,5 2 9 10 0 100 52,4

Всього 41 41 100 6 19 16 - 100 61,0 40 39 97,5 5 16 18 0 100 53,8

Соціологія ТК 13 1/9 18 18 100 3 8 7 - 100 61,1 18
ТК 13 2/9 23 23 100 2 10 11 - 100 52,2 22 - -

Всього 41 41 100 5 18 18 - 100 56,1 40
Основи правознавства ТК 14 1/9 23 23 100 2 10 11 - 100 52,1 23 23 100 2 10 11 0 100 52,1
Всього 23 23 100 2 10 11 - 100 52,1 23 23 100 1 11 11 0 100 52,1
Всього з циклу гуманітарних та со
ціально-економічних дисциплін 100 56,4 100 53,0

3 циклу фундаментальних дисциплін

Вища математика ТК 13 1/9 18 18 100 2 8 7 1 94,4 55,6 18 18 100 2 8 7 1 94,4 55,6
ТК 13 2/9 23 22 95,7 1 11 9 1 95,5 54,5 22 21 95,5 1 10 9 1 95,2 52,4

Всього 41 40 97,6 3 19 16 2 95,0 55,0 40 39 97,5 3 18 16 2 94,9 53,8

Політекономія ТК 13 1/9 18 18 100 3 7 8 - 100 55,6 18
ТК 13 2/9 23 23 100 1 13 9 - 100 60,9 22 -

Всього 41 41 100 4 20 17 - 100 57,1 40 -

Всього з циклу фундаментальних 
дисциплін 97,5 57,1 39 97,5 3 18 16 2 94,9 53,8

3 циклу професійної та практичної підготовки
Обладнання підприємств 
торгівлі

ТК 13 1/9 18 18 100 5 8 5 - 100 72,2 18 18 100 5 8 5 0 100 72,2
ТК 13 2/9 23 23 100 5 11 7 - 100 69,5 22 22 100 5 10 6 0 100 68,2

Всього 41 41 100 100 70,7 40 40 100 10 18 11 0 100 70,0
Голова експертної комісії Гончарова
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Дисципліна Група

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Виконали

роботу
Результати під час проведення 

самоаналізу

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Виконали

роботу
Результати під час акредитацій

ної експертизи

К-ть % “5” «4” “3” “2”
Успішність

К-ть % “5” «4” “3” “2”
Успішність

Абс. Якість Абс. Якість
Організація і технологія 
торговельних процесів

ТК 13 1/9 18 18 100 3 9 6 - 100 66,7 18 18 100 3 9 6 0 100 66,7
ТК 13 2/9 23 23 100 3 12 8 - 100 65,2 22 22 100 3 11 8 0 100 63,6

Всього 41 41 100 6 21 14 - 100 65,9 40 40 100 6 20 14 0 100 65,0
Теоретичні основи товаро
знавства

ТК 13 1/9 18 18 100 5 8 5 - 100 72,2 18 18 100 5 8 5 0 100 72,2
ТК 13 2/9 23 23 100 5 11 7 - 100 69,5 22 22 100 5 10 6 0 100 68,2

Всього 41 41 100 10 19 12 - 100 70,7 40 40 100 10 18 11 0 100 70,0

Бухгалтерський облік
ТК 13 1/9 18 18 100 3 7 8 - 100 55,6 18 18 100 3 7 8 0 100 55,6
ТК 13 2/9 23 23 100 2 12 9 - 100 60,9 22 22 100 2 10 9 1 95,5 54,5

Всього 41 41 100 5 19 17 - 100 58,5 40 40 100 5 17 17 1 97,5 55,0
Всього з циклу професійної 
підготовки 100 66,5

.
64,7

Середній бал по вибраним роботам -  3,75; середній бал оцінки експерта -  3,71
Розбіжність -  0,04

Голова експертної комісії І.В. Гончарова
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Таблиця 8.2 -  РЕЗУЛ ЬТАТИ  О СТАН Н ЬО Ї П ЕРЕД АКРЕДИ ТАЦ ІЄЮ  СЕСІЇ СТУДЕНТІВ  

спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
ДВН З «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»

№
п/п Дисципліна Група

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Здавали се

сію 3 них одержали оцінки

Аб
со

лю
тн

а 
ус


пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й
ба

л

К-ть % “5” “4” “3” “2”

3  ц и к л у  гу м а н іт а р н и х  та  с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н и х  д и сц и п л ін

1 Історія України ТК 13 1/9 19 19 100 5 26,3 10 52,6 4 21,0 0 0 100 78,9 4,1
ТК 13 2/9 24 24 100 2 8,3 13 54,1 9 37,5 0 0 100 62,5 3,7

Всього 43 43 100 7 16,3 23 53,5 13 30,2 0 0 100 69,8 3,9

2 Соціологія ТК 13 1/9 19 19 100 6 31,6 8 42,1 5 26,3 0 0 100 73,7 4,1
ТК 13 2/9 24 24 100 2 8,3 11 45,8 11 45,8 0 0 100 54,2 3,6

Всього 43 43 100 8 18,6 19 44,2 16 37,2 0 0 100 62,8 3,8
3 Основи правознавства ТК 14 1/9 18 18 100 0 0 11 61,1 7 38,8 0 0 100 61,1 3,6

Всього 18 18 100 0 0 11 61,1 7 38,8 0 0 100 61,1 3,6
Всього з циклу гу м а н іт а р н и х  т а  с о ц іа л ь н о -  
е к о н о м іч н и х  д и сц и п л ін

100 64,6 3,7

3  ц и к л у  ф у н д а м ен т а л ь н и х  д и сц и п л ін

4 Вища математика ТК 13 1/9 19 19 100 5 26,3 11 57,9 3 15,7 0 0 100 84,2 4,4
ТК 13 2/9 24 24 100 2 8,3 11 45,8 11 45,8 0 0 100 54,2 3,6

Всього 43 43 100 7 16,3 22 51,1 14 32,5 0 0 100 67,4 4,0

5 Політекономія ТК 13 1/9 19 19 100 4 21,0 10 52,6 5 26,3 0 0 100 73,6 3,9
ТК 13 2/9 24 24 100 3 12,5 11 45,8 10 41,67 0 0 100 58,3 3,7

Всього 43 43 100 7 16,3 21 48,8 15 34,8 0 0 100 65,1 3,8
Всього з циклу фундаментальних дисциплін 100 66,3 3,9

3  ц и к л у  п р о ф ес ій н о ї т а  п р а к т и ч н о ї п ід го т о в к и

6 Обладнання підприємств тор
гівлі

ТК 13 1/9 19 19 100 7 36,8 8 42,1 4 21,0 0 0 100 78,9 4,1
ТК 13 2/9 24 24 100 5 20,8 10 41,6 9 37,5 0 0 100 62,5 3,8

Всього 43 43 100 12 27,9 18 41,8 13 30,2 0 0 100 69,7 4,0

Голова експертної комісії у "  І.В. Гончарова
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№
п/н Дисципліна Група

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Здавали се

сію 3 них одержали оцінки

Аб
со

лю
тн

а 
ус


пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й
ба

л

К-ть % “5” «4” “3” “2”

7
Організація і технологія тор- 
гівельних процесів

ТК 13 1/9 19 19 100 7 36,8 8 42,1 4 21,0 0 0 100 78,9 4,1
ТК 13 2/9 24 24 100 5 20,8 13 54,2 6 25,0 0 0 100 75,0 4,0

Всього 43 43 100 12 27,9 21 30,7 10 23,3 0 0 100 76,7 4,1

8
Теоретичні основи товароз
навства

ТК 13 1/9 19 19 100 5 26,3 12 63,2 2 10,5 0 0 100 89,5 4,2
ТК 13 2/9 24 24 100 5 20,8 15 62,5 4 16,7 0 0 100 83,3 4.0

Всього 43 43 100 10 23,3 27 62,8 6 14,0 0 0 100 86,0 4,1

9 Бухгалтерський облік
ТК 13 1/9 19 19 100 5 26,3 10 52,6 4 21,0 0 0 100 78,9 4.0
ТК 13 2/9 24 24 100 3 12,5 14 58,3 7 29,1 0 0 100 70,8 3,8

Всього 43 43 100 8 18,6 24 55,8 11 25,5 0 0 100 74,4 3,9
Всього з циклу професійної та практичної підго
товки

100 76,7 4,0

Г олова експертної комісії І.В. Гончарова
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за спеціальністю  5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»
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№
п/п П оказник Роки

2013 2014 2015
1. Кількість випускників всього 58 62 50

- в т.ч. молодш их спеціалістів 58 62 50
- бакалаврів - - -
- спеціалістів - - -
- магістрів - - -

2. Кількість випускників, що отримали дип
лом з відзнакою всього 5 4 3

- в т.ч. молодших спеціалістів 5 4 3
- бакалаврів - - -
- спеціалістів - - -
- магістрів - - -

3. Частка випускників, які склали державний 
іспит на „відмінно” та „добре” (%): 65,5 62,9 72

- в т.ч. молодш их спеціалістів 65,5 62,9 72
- бакалаврів - - -
- спеціалістів - - -
- магістрів - - -

4. Частка курсових робіт (проектів), викона
них із застосуванням ПК (%)

100 100 100

5. Частка дипломних проектів (робіт), вико
наних на замовлення підприємств (%)

- - -

6. Частка випускників, які захищалися на пі
дприємствах (%)

- - -

7. Частка проектів (робіт), рекомендованих 
ДЕК до впровадження (%)

- - -

8. Частка випускників, навчались за держза
мовленням і отримали місця призначення 
(%)

100 100 100

9. Частка випускників, рекомендованих до 
аспірантури (%)

- - -

- із них зараховано до аспірантури - - -
10. Частка випускників, на яких навчальний 

заклад має дані про їх місце роботи і поса
ду (%)

81,0 83,9 58,0

Голова експертної комісії 'І*®* Гончарова
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9. ВИ ХО ВН А РОБОТА

Система вищої освіти сьогодні розглядається як важливий інститут соціологі
зації особистості, в якому навчання та виховання являють собою єдиний процес, 
спрямований на підготовку високоосвічених, культурних та креативних фахівців. 
Нормативно-правова база організації виховного процесу в коледжі базується на 
Конституції України, Законі України „Про освіту”, Законі України „Про вищу осві
ту”, Указі Президента України „Про заходи щодо розвитку духовності, захисту мо
ралі та формування здорового способу життя громадян”, Постанові Кабінету М ініс
трів України „Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і 
спорту” , Наказі М іністерства освіти і науки України „Про затвердження положення 
про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах” , Концепції націона
льного виховання студентської молоді та інших нормативно-правових документах 
та методичних рекомендаціях.

Однією з пріоритетних задач виховання є орієнтація студентів на безперерв
ний творчий саморозвиток, який передбачає не тільки адаптацію особистості у со- 
ціо- культурному середовищі, але й брати активну участь в його формуванні. У ко
леджі для організації виховного процесу створені відповідні інфраструктури: П еда
гогічна рада, рада керівників груп, органи студентського самоврядування (на рівні 
груп, коледжу, гуртожитку).

В навчальному закладі створена психологічна служба під керівництвом прак
тичного психолога.

Пріоритетний напрям роботи коледжу -  національно-патріотичне виховання, 
яке спрямоване на формування національної свідомості, любові до свого народу, го
товності захищ ати державу, працювати для її розвитку.

Ф ормування правової культури, поваги до законів і норм життя у суспільстві 
стоїть в основі роботи Ради з профілактики правопорушень, яка діє на підставі внут
ріш нього наказу, плану роботи.

У коледжі проводиться робота, спрямована на розш ирення та поглиблення 
знань студентської молоді щодо прав людини та громадянина.

Художньо-естетичне виховання покликане розвивати естетичні погляди, сма
ки, які ґрунтуються на народній естетиці, на кращ их надбаннях цивілізації.

Багато уваги в навчальному закладі приділяється виконанню програми „Здо
ров’я нації” . У цьому контексті у коледжі працюють сім спортивних секцій: волей
бол (хлопці та дівчата), баскетбол, аеробіка, легка атлетика, футбол та настільний 
теніс, в яких займаються більше 100 юнаків і дівчат.

Визначною  подією 2014 року стало будівництво і введення в дію  зусиллями 
всього колективу літнього спортивного комплексу „ДТЕК-арена” , урочисте відкрит
тя якого відбулося у День фізкультури та спорту.

Важливою складовою навчально-виховного процесу в коледжі є система сту
дентського самоврядування, яке є тим стрижнем, навколо якого зосереджую ться ос
новні напрямки виховного процесу коледжу. Воно є школою формування навичок 
самостійного прийняття рішень, організації ти чи інших заходів. Слід відмітити, що 
студентське самоврядування є не просто самостійним явищем, а входить до складу

Голова експертної комісії Гончарова
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усього виховного процесу коледжу і несе особливе ідеологічне навантаження. Роз
виток студентського самоуправління в системі виховання у вищій школі є:

по-перш е реальною формою студентської демократії з відповідними правами, 
можливостями і відповідальністю;

по-друге формою реалізації практичної потреби студентів в утвердженні про
фесійних і громадських позицій.

10. П ЕРЕЛІК ЗАУВАЖ ЕН Ь КО Н ТРО ЛЮ Ю ЧИ Х ОРГАНІВ  
ТА ЗАХОДІВ Щ ОДО ЇХ УСУНЕННЯ

При попередній акредитації спеціальності у висновках експертної комісії були 
відмічені окремі зауваження і пропозиції. Встановлено, що за міжакредитаційний 
період дані зауваження виконані, а саме:

-б у л и  проведені зустрічі студентів з фахівцями в галузі товарознавства, тор
говельного підприємництва, випускниками минулих років;

-  фонд бібліотеки з фахових дисциплін поповнився навчальною та довідковою 
літературою , розш ирено список фахових електронних періодичних видань з профе
сійної підготовки, які є в бібліотеці та читальному залі коледжу;

-  за звітний період збільш илась база сучасних персональних комп’ютерів, 
між ними створена локальна мережа, безкош товна зона W i-Fi, що дає можливість 
вільного доступу всіх студентів та викладачів коледжу до мережі Інтернет в період 
занять та позаурочний час;

-  створена база електронних версій навчальних посібників, конспектів лекцій, 
методичних розробок, навчальних компакт-дисків, а також надано можливість сту
дентам і викладачам коледжу працювати в глобальній мережі Internet, для чого у 
приміщенні бібліотеки встановлено зал електронної інформації, що сприяло підви
щенню ефективності самостійної роботи;

-  викладацький склад удосконалює фахову майстерність та забезпечує пі
двищ ення рівня навчальних занять шляхом використання новітніх інтерактивних 
форм навчання;

Усі зауваження, які висловлені акредитаційною експертизою усунуті, а саме: 
збільш илась кількість періодичних фахових видань; при вивченні дисциплін циклу 
математичної та природничо-наукової підготовки, циклу професійно-практичної пі
дготовки впроваджуються прикладні ком п’ютерні програми, створено електронну 
базу посібників лабораторії і кабінети коледжу поповнено сучасними приладами і 
обладнанням. Усі рекомендації комісії враховано і виконано.

Висновок: пропозиції експертної комісії з попередньої акредитації спеціа

льності були враховані в подальш ій діяльності коледжу.

Голова експертної комісії І.В. Гончарова
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Вивчення матеріалів самоаналізу з акредитування та експертна перевірка стану осві
тньої діяльності й готовності ДВНЗ «Дніпропетровський технолого-економічний коледж» 
щ одо підготовки фахівців зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна дія
льність» напряму підготовки галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» показали, 
що в цілому організація та проведення навчально-виховного процесу, методичної роботи, 
якісний склад педагогічного персоналу випускової та інших циклових комісій, залучених 
до підготовки молодш их спеціалістів, а також  стан навчальної та матеріально-технічної, 
інформ аційної баз є такими, що відповідаю ть діючим державним критеріям і акредитацій
ним вимогам щ одо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем  „молодш ий 
спеціаліст” .

З метою  подальш ого вдосконалення навчального процесу експертна комісія вважає 
за необхідне коледжу врахувати та реалізувати наступне:

- продовжити роботу із забезпечення навчального процесу ліцензійним програм
ним забезпеченням;

- підвищ увати кваліфікацію  викладачів коледжу ш ляхом навчання в магістратурі 
та аспірантурі;

- активізувати профорієнтаційну роботу педагогічного колективу коледжу для за
безпечення ліцензованих обсягів прийому;

- використовувати в навчальному процесі сучасні технології навчання, активні ме
тоди і різноманітні форми контролю знань студентів, з метою підвищ ення якості профе
сійної підготовки майбутніх фахівців;

- систематично оновлю вати бібліотечний фонд фаховою літературою , поповнюва
ти електронну бібліотеку коледжу навчальними та науковими виданнями;

- розш ирити діапазон науково-пош укової діяльності студентів, шляхом визначення 
наукових напрямів роботи гуртків з відповідних навчальних дисциплін;

- залучати студентів до виконання творчих наукових робіт зі спеціальності, що 
сприятиме підвищ енню  рівня професійної підготовки;

- посилю вати соціальне партнерство та сприяти інтеграційним процесам з іншими 
навчальними закладами, науковими установами, роботодавцями.

На підставі вказаного вище експертна комісія М іністерства освіти і науки 
України зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 5.03051001 «То
варознавство та комерційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст з ліцензованим обсягом 75 осіб за  денною і 40 осіб за заочною формами на
вчання.

Голова експертної комісії:
Доцент кафедри товарознавства, управління
безпечністю  та  якістю  КН ТЕУ ,кандидат хімічних наук ■ І-В.Гончарова

Експерт:
Голова циклової комісії товарознавчих дисциплін
ДВНЗ «ТКХТТ», викладач вищ ої категорії ^  О .П.Боднар

З експертними висновками ознайомлені: ,
Директор ДВН З «ДТЕК» ІҐ  І В .Н .Карпов

Голова Ц К товарознавства та комерційної діяльності ^  І.А .Педан
"24" березня 2 0 1 6 р . ч *



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення  
ДВН З «Дніпропетровський технолого-економічний коледж»  

Л іцензійними умовами надання освітніх послуг  
у сфері вищ ої освіти І рівня акредитації 

зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

Показники
Молодший спеціаліст

Норматив
ний рівень

Фактичн
ий Відхилення

1 2 3 4
1 Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом
(спеціальності), погоджена з Радою міністрів АРК, 
обласною, Київською, Севастопольською міською 
державною адміністрацією

+ + 0

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання) 75/40 75/40 0/0

2 Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного 
циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% 
від кількості годин)

- - -

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

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових навчальних 
дисциплін)

- 1 +1

у тому числі які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи - 1 +1

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється 
прирівнювати 2 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 
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 - - -

Голова експертної комісії
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Продовження таблиці

1 2 3 4
з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється прирівнюва
ти 2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безпере
рвної науково-педагогічної роботи в даному навчаль
ному закладі не менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України або монографій, до одного доктора наук або 
професора)

- - -

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які ви
кладають лекційні години дисциплін навчального пла
ну спеціальності та працюють у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи (% від кількості го
дин для кожного циклу дисциплін навчального плану):

- - -

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки 25 71,7 +46,7
- природничо-наукової підготовки 25 53,0 +28,0
- професійно-практичної підготовки 25 25 0
2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної 

підготовки
+ + +

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

+ + +

доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

3 Матеріально-технічна база
3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами,

обладнанням, устаткуванням, необхідним для виконання 
навчальних програм (у % від потреби)

100 100 0

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) 70 100 +30
3.3 Кількість робочих комп'ютерних місць на 100 студентів 

(крім спеціальностей, які належать до галузей знань 
0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» і 
0202 «Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6 6,6 +0,6

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 + + 0
3.6 Наявність спортивного залу + + 0
3.7 Наявність стадіону або спортивного майданчика + + 0
3.8 Наявність медичного пункту + + 0

4 Н авчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)
+ + 0

4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+ + 0

4.3 Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ + 0

Продовження таблиці

Голова експертної комісії І-В. Гончарова
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1 2 3 4
4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для 

кожної навчальної дисципліни навчального плану 
(%):

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 0
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для 

лабораторних робіт
100 100 0

4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових 
робіт (проектів)

100 100 0

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки (% від потреби)

100 100 0

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від 
потреби) 100 100 0

4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ + 0

4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 
технологій) (% від потреби)

100 100 0

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + + 0
5 Інформаційне забезпечення

5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від 
потреби )

100 100 0

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності студентів (% від 
потреби)

3 4 +1

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями

3 3 0

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету, 
як джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій + + 0
- наявність каналів доступу + + 0

Г олова експертної комісії:
Доцент кафедри товарознавства, управління 
безпечністю та якістю КНТЕУ,кандидат хімічних наук

Експерт:
Голова циклової комісії товарознавчих дисциплін 
ДВНЗ «ТКХТТ», викладач вищ ої категорії 0

З експертними висновками о зн а й о м д С В Д Е і Аг Б? I ft* & ІІ/ fh І /1!
ш  шшДиректор ДВНЗ «ДТЕК»

Голова ЦК товарознавства та комерційної діяльносі-4 • St а ̂  V
>х  '• 0 0 1 9 ^

ЕВ.Гончарова

О.П.Боднар

В.Н.Карпов

ЕА.Педан
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П орівняльна таблиця дотримання нормативних вимог  
щодо якісних характеристик підготовки фахівців  

зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комерційна діяльність»

Показники
Молодший спеціаліст

Н орматив
ний рівень

Ф актичний Відхилення

1 2 3 4
1. Умови забезпечення державної гарантії яко

сті вищ ої освіти
1.1. Виконання навчального плану за показни-у

ками: перелік навчальних дисциплін, годи
ни, форми контролю, %

100 100 0

1.2. П ідвищ ення кваліфікації викладачів пос
тійного складу за останні 5 років, % 100 100 0

1.3. Чисельність науково-педагогічних (педаго
гічних) працівників, що обслуговують спе
ціальність і працюють у навчальному закла
ді за основним місцем роботи, які займа
ю ться вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими дос
лідженнями, підготовкою підручників та на
вчальних посібників, %

100 100 0

2. Результати освітньої діяльності (рівень під
готовки фахівців), не менше %

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, 
% 90 100 + 10

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 56,4 +6,4

2.2. Рівень знань студентів з природничонауко- 
вої (фундаментальної) підготовки:

2.2.1. Успіш но виконані контрольні завдання, 
% 90 97,5 +7,5

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 57,05 +7,05

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фа
хової) підготовки:

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, 
% 90 100 + 10

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 66,5 + 16,5

Голова експертної комісії ’І*®* Гончарова
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П родовження таблиці
1 2 3 4

3. Організація наукової роботи
ЗЛ. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів - - -

3.2. Участь студентів у науковій роботі (науко
ва робота на кафедрах та в лабораторіях, участь 
в наукових конференціях, конкурсах, вистав
ках, профільних олімпіадах тощо)

- - -

ТЧ •• 6 •••1 олова експертної к о м і с і ї :
Доцент кафедри товарознавства, управління 
безпечністю та якістю КНТЕУ,кандидат хімічних наук І.В.Гончарова

Експерт:
Голова циклової комісії товарознавчих дисциплін 
ДВНЗ «ТКХТТ», викладач вищ ої категорії - ґ )  V

З експертними висновками ознайомлені:
Директор ДВНЗ <<ДТЕК»

\ - А \

Голова Ц К товарознавства та комерційної діяльЩ §^\%

О.П.Боднар

В.Н.Карпов

ЕА.Педан


