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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст

освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

у Хмельницькому кооперативному коледжі 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

27.06.2019 р. м. Хмельницький

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.08.01р. № 978 «Про затвердження положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи молодших спеціалістів освітньо-професійної 
програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» та наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної 
експертизи» від 19.06.2019 р. № 923-л експертна комісія у складі:

завідувача кафедри менеджменту
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, доктора 
економічних наук, професора, голови комісії; 
голови циклової комісії обліково-економічних 
та фінансових дисциплін Маріупольського 
коледжу Донецького національного
університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського, 

у період з 25 по 27 червня 2019 року розглянула подані матеріали та провела 
акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності безпосередньо в 
Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту, пов’язаною з підготовкою молодших 
спеціалістів освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 
073 «Менеджмент».

Експертною комісією:
-  проведено наради з адміністрацією, бесіди з працівниками та студентами 

коледжу інституту;
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-  перевірено установчі, реєстраційні та інші документи Хмельницького 
кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту, які підтверджують достовірність загальних відомостей 
про заклад вищої освіти;

-  вивчено матеріали самоаналізу діяльності з підготовки молодшого 
спеціаліста освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 
073 «Менеджмент»;

-  проаналізовано стан кадрового забезпечення освітньо-професійної 
програми;

-  здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних робіт 
із різних циклів дисциплін;

-  вибірково перевірені звіти про виробничу практику, організаційне та 
методичне забезпечення підсумкової атестації;

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

-  проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу, організації навчальної та методичної роботи.

На підставі розгляду оригіналів основних засновницьких документів, 
ліцензій, наданих матеріалів, спілкування з керівництвом та відповідальними 
особами, а також визначення реального стану справ у Хмельницькому 
кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту експертна комісія дійшла таких висновків.

1. Загальна характеристика Хмельницького кооперативного коледжу 
Хмельницького кооперативного тотрговельно-економічног інституту 

та освітньо-професійної програми, що акредитується
Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту (далі -  Хмельницький кооперативний 
коледж ХКТЕІ) бере свій початок з 1957 року з міста Кам’янця-Подільського, де 
згідно постанови правління Укоопспілки №20 від 03.04.1957 року створено 
Кам’янець-Подільський торгово-кооперативний технікум. У 1959 році технікум 
передислоковано у місто Хмельницький і перейменовано у Хмельницький 
кооперативний технікум (постанова правління Хмельницької облспоживспілки 
№ 430 від 04.08.1959 р.). У 2005 році технікум реорганізовано у Хмельницький 
торговельно-економічний коледж, який визнано правонаступником 
реорганізованого Хмельницького кооперативного технікуму. У 2008 році на базі 
Хмельницького торговельно-економічного коледжу створено Хмельницький 
кооперативний торговельно-економічний інститут (постанова правління 
Хмельницької облспоживспілки № 107 від 11.03.2008 р.), а коледж
реорганізовано у структурний підрозділ інституту і названо Хмельницький 
кооперативний коледж • Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту (постанова правління Хмельницької обласної спілки 
споживчих товариств № 139 від 01.04.2008 р.).
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Коледж діє на основі Положення про Хмельницький кооперативний 

коледж ХКТЕІ, погодженого Хмельницькою обласною спілкою споживчих 
товариств і затвердженого наказом Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту № 5 від 18.09.2008 р.

Керівник інституту -  Коваль Людмила Миколаївна, доктор економічних 
наук, доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва, заслужений 
працівник освіти України. Закінчила Львівський торгово-економічний інститут 
за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими 
товарами» і педагогічний факультет Полтавського кооперативного інституту за 
спеціальністю «Професійне навчання». Обіймає посаду ректора з 22 січня 2016 
року.

Керівник коледжу інституту -  Леськова Світлана Василівна, спеціаліст 
вищої категорії. Закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний інститут за 
спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» і Хмельницький 
національний університет за спеціальністю «Управління персоналом та 
економіка праці». З квітня 2018 року є аспіранткою Львівського торговельно- 
економічного університету за спеціальністю 073 «Менеджмент». Обіймає 
посаду директора коледжу з 26.07.2016 року.

Хмельницький кооперативний коледж ХКТЕІ здійснює підготовку 
фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями:

075 «Маркетинг»;
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
071 «Облік і оподаткування»;
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
073 «Менеджмент»;
241 «Готельно-ресторанна справа»;
123 «Комп’ютерна інженерія»;
081 «Право».
Для забезпечення освітнього процесу функціонують два відділення:
- права, управління та технологій обслуговування;
- маркетингу, підприємництва і фінансів; 

шість циклових комісій:
- маркетингу та менеджменту;
- підприємництва, торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу;
- комп’ютерної інженерії та загальноекономічної підготовки;
- права та суспільних дисциплін;
- облікових та фінансових дисциплін;
- загальноосвітніх дисциплін.
Підготовку молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 

«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» розпочато у 2016 році (з 
2011 року коледж здійснював підготовку молодших спеціалістів за 
спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва»). Ліцензований обсяг
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прийому на навчання -  60 осіб. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» 
спеціальності 073 «Менеджмент» акредитується вперше.

Станом на 25.06.2019 р. контингент студентів коледжу інституту 
становить 721 особу, у тому числі 672 особи денної форми навчання, заочної 
форми -  49 осіб. За освітньо-професійною програмою «Менеджмент» 
спеціальності 073 «Менеджмент» навчається 117 осіб, в т.ч.: за заочною формою 
навчання -  21 особа, за денною формою навчання -  96 осіб. Всі студенти 
спеціальності навчаються за рахунок коштів фізичних осіб.

Група забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент» складається з трьох 
науково-педагогічних працівників, які працюють в Хмельницькому 
кооперативному коледжі ХКТЕІ за основним місцем роботи, мають відповідну 
спеціальність, рівень наукової та професійної активності, і які не входять 
(входили) до жодної групи забезпечення коледжу або іншого закладу вищої 
освіти в поточному семестрі. У групі забезпечення дві особи мають науковий 
ступінь кандидата економічних наук і одна особа -  вищу кваліфікаційну 
категорію, що відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 № 
1187 (в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347).

Фахову підготовку молодших спеціалістів за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» здійснюють 
20 штатних педагогічних працівників (95,2 %) і один -  сумісник (4,8 %). У 
складі педагогічних працівників є 12 кандидатів наук (57,1 %), сім спеціалістів 
вищої категорії (33,4 %), два спеціалісти першої категорії (9,5 %). Усі 
педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, мають стаж науково- 
педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної 
активності, відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187 (в 
редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347).

Випусковою цикловою комісією є циклова комісія маркетингу та 
менеджменту, яка налічує шість педагогічних працівників, які працюють в 
Хмельницькому кооперативному коледжі ХКТЕІ за основним місцем роботи 
(100,0 %). У складі циклової комісії працюють чотири кандидати наук (66,7 %) і 
два спеціалісти вищої категорії (33,3 %).

Висновок. Експертна комісія констатує, що оригінали усіх 
засновницьких документів, матеріали самоаналізу щодо акредитації 
підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» у  Хмельницькому
кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту відповідають Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 
Документи, що забезпечують правові основи діяльності коледжу, 
представлені комісії, є чинними і достовірними.
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2. Формування контингенту студентів
Експертна комісія вивчила особливості формування та динаміку змін 

контингенту студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 
«Менеджмент» у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту і встановила -  формування 
контингенту студентів здійснюється спільними зусиллями ректорату інституту, 
адміністрації коледжу, Приймальної комісії, відділення права, управління та 
технологій обслуговування, випускової циклової комісії. Показники формування 
контингенту студентів за спеціальністю 073 «Менеджмент» наведено в таблиці 
2 . 1.

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів 

освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073
«Менеджмент» Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького

кооперативного торговельно-економічного інституту
№

П оказник
Роки

з/п 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1. Л іцензований обсяг підготовки, 

всього (осіб) 60 60 60
2 П рийнято на навчання, всього 

(осіб)
37 53 37

в т.ч.
2.1 - д ен н а  ф орм а: 27 44 26

- на  п ер ш и й  кур с  н а  о сно в і
б а зо во ї за га л ь н о ї сер ед н ь о ї 27 43 19
освіт и

- на  д р уги й  кур с  (поповнення) на  
б а зі п о в н о ї за га л ь н о ї сер е д н ь о ї 1 7
освіт и

2.2 - за о ч н а  ф орм а: 10 9 11

- на  о сн о в і п о в н о ї за га ль н о ї
с ер е д н ь о ї осв іт и  
- на  о сно в і О К Р  ква л іф іко ва но го

- 3

р о б іт н и к а 10 9 8
3. П одано заяв за  формами 

навчання, всього (осіб),
75 86 65

в т.ч.:
- денна ф орм а 59 71 53
- заочна ф орм а 16 15 12

4. К онкурс вступників на одне
місце: 9 1,2

0,7

1,5
- денна ф орм а навчання
- заочна ф орм а навчання

0,8
0,5
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Профорієнтаційна робота в коледжі ХКТЕІ проводиться протягом усього 
навчального року. Щорічно затверджується план такого виду діяльності. Для 
підвищення ефективності профорієнтаційної роботи коледжі ХКТЕІ:

-  забезпечено виготовлення оголошень про прийом студентів, проспектів із 
питань організації навчання та відпочинку студентів, їх розповсюджено у 
загальноосвітніх школах, закладах професійно-технічної освіти, на 
підприємствах споживчої кооперації;

-  здійснюється співпраця із засобами масової інформації;
-  організовуються екскурсії учнів шкіл та закладів професійної освіти 

міста й області в коледж ХКТЕІ;
-  проводяться дні відкритих дверей, інтерактивний професійний квест 

«Фахівець-універсал», тренінгові заняття з усіх спеціальностей у бізнес-школі;
-  проводяться маркетингові дослідження серед випускників 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти на тему «Моя 
майбутня кар’єра» з метою виявлення інтересів майбутніх вступників до певних 
спеціальностей;

-  заклад освіти бере участь у міських та обласних виставках, які 
організовує Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації;

-  виготовляється власна рекламна продукція.
Інформація про умови вступу до коледжу ХКТЕІ розміщується у засобах 

масової інформації, на інформаційних стендах та офіційному сайті закладу 
освіти.

Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту внесено до єдиної державної електронної 
бази з питань освіти (ЄДЕБО), до якої вносяться під час роботи Приймальної 
комісії персональні дані вступників.

Набір студентів здійснюється у межах ліцензованого обсягу.

Висновок. Експертна комісія констатує, що формування контингенту 
студентів освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 
«Менеджмент» проводиться відповідно до встановлених вимог із 
дотриманням ліцензійного обсягу. У Хмельницькому кооперативному 
коледжі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного 
інституту створена система профорієнтаційної роботи, яка сприяє 
формуванню якісного складу студентів та забезпечує виконання плану 
прийому у  межах ліцензійних обсягів.

3. Зміст підготовки фахівців
Комісія здійснила експертизу наданих матеріалів, які формують зміст 

підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» і встановила:

- підготовка молодших спеціалістів спеціальності 073 «Менеджмент» 
здійснюється відповідно до вимог освітньо-професійної програми 
«Менеджмент», затвердженої на засіданні Вченої ради Хмельницького
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кооперативного торговельно-економічного інституту 16.03.2017 року (протокол 
№ 7) і навчального плану, затвердженого 31.08.2017 року (протокол Вченої ради 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту № 1). Усі 
матеріали затверджені у встановленому порядку та загалом відповідають 
існуючим вимогам до змісту цих документів;

термін підготовки молодших спеціалістів спеціальності
073 «Менеджмент» за заочною формою навчання складає 1 рік 10 місяців -  на 
базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (обсяг 
навчальних дисциплін -  120 кредитів ЄКТС), 2 роки 6 місяців -  на базі повної 
загальної середньої освіти (обсяг навчальних дисциплін -  150 кредитів ЄКТС), 
денної форми навчання -  2 роки і 6 місяців (обсяг навчальних дисциплін -  150 
кредитів ЄКТС);

- у процесі підготовки студенти проходять навчальну та виробничу 
практику. Базами практики є підприємства різних форм власності міста 
Хмельницького та Хмельницької області;

підсумкова атестація здійснюється у формі комплексного
кваліфікаційного екзамену. Завдання для проведення підсумкової атестації 
щорічно оновлюються, розглядаються на засіданні циклової комісії і 
затверджуються директором коледжу;

- освітній процес повністю забезпечений навчальними та робочими 
навчальними програмами, які розроблені відповідно до встановлених вимог. 
Вибіркові дисципліни формують загальні та фахові компетентності, що 
відповідають сучасним вимогам роботодавців;

- зміст та структура робочих програм дисциплін відповідає освітньо- 
професійній програмі.

Експертна комісія перевірила навчальне та методичне забезпечення 
підготовки молодших спеціалістів, основу якого складає система розроблених та 
узгоджених у встановленому порядку навчально-методичних комплексів 
дисциплін, до яких входять: навчальна програма дисципліни; робоча програма 
дисципліни; опорний конспект лекцій; методичні матеріали для практичних та 
семінарських занять; плани індивідуальної та самостійної роботи студентів; 
методичні вказівки до виконання контрольних робіт; тестові завдання; пакети 
ККР; перелік питань для підсумкового контролю; критерії оцінювання знань; 
список рекомендованої літератури. Навчально-методичну документацію 
затверджено відповідно до встановлених вимог.

Висновок. Підготовка молодших спеціалістів освітньо-професійної 
програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» у
Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту відповідає встановленим вимогам щодо 
освітньої діяльності.

Перевірка навчальних планів показала, що при їх формуванні 
дотримано структурно-логічну послідовність викладання дисциплін.
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4. Кадрове забезпечення освітнього процесу
Експертна комісія встановила:
- частка штатних науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів спеціальності 
073 «Менеджмент», мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 1 вересня 
2019 р. з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію) 
становить 95,2 % від загальної чисельності, в тому числі: науковий ступінь -  
57,1 %, вищу категорію -  33,3 %;

- усі науково-педагогічні (педагогічні) працівники, які здійснюють освітній 
процес, мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки і рівень 
наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше 
чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 
КМУ від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347);

- група забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент» складається з 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які працюють у 
Хмельницькому кооперативному коледжі ХКТЕІ за основним місцем роботи, 
мають відповідну спеціальність, рівень наукової та професійної активності, що 
відповідає вимогам, передбаченим пунктом ЗО Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 
30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 №347), і які не 
входять (входили) до жодної групи забезпечення коледжу або іншого закладу 
вищої освіти в поточному семестрі;

- частка штатних науково-педагогічних (педагогічних) працівників групи 
забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 1 
вересня 2019 р. з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію), становить 100 %;

- випусковою цикловою комісією є циклова комісія маркетингу та 
менеджменту. До складу циклової комісії входить шість педагогічних 
працівників, які є штатними працівниками (100,0 %), з них: чотири кандидати 
наук (66,7 %), два спеціалісти вищої категорії (33,3 %). Очолює циклову 
комісію Рижа Тетяна Володимирівна, яка має повну вищу освіту за 
спеціальністю «Адміністративний менеджмент» і науковий ступінь кандидата 
економічних наук;

- чисельнисть науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших 
циклових комісій, які беруть участь у підготовці фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», 
становить 17 осіб, з них: 16 осіб працюють на постійній основі (94,1 %), одна 
особа -  за сумісництвом (5,9 %); вісім викладачів мають науковий ступінь 
кандидата наук (47,0 %), сім -  вищу кваліфікаційну категорію (41,2 %), двоє -  
першу кваліфікаційну категорію (11,8 %);

- спеціальність, науковий ступінь та/або вчене звання (до 1 вересня 2019 р. 
з урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію),
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стажування викладачів, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 
відповідють кадровим вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від ЗОЛ2.2015 № 
1187 (в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347);

- підвищення кваліфікації та атестацію пройшли всі викладачі, які 
здійснюють підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», з періодичністю не рідше 
одного разу на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України № 930 від 06.10.2010 р.;

- навчальне навантаження формується у межах нормативних значень.
Висновок. Якісні та кількісні показники науково-педагогічних

працівників Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту та випускової 
циклової комісії, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 
«Менеджмент» загалом відповідають чинним вимогам до акредитації.

Якісні та кількісні показники групи забезпечення відповідають чинним 
вимогам та ліцензованому обсягу.

5. Наукова діяльність
Експертною комісією встановлено:

науково-дослідна робота науково-педагогічних та педагогічних 
працівників випускової циклової комісії маркетингу та менеджменту коледжу 
здійснюється відповідно до планів наукової роботи Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту та спрямована на 
виконання основних засад Концепції «Інноваційного розвитку ХКТЕІ на 2010-
2020 рр.»;

- викладачі випускової циклової комісії беруть участь у виконанні 
науково-дослідної роботи згідно з планом наукової роботи ХКТЕІ з теми 
«Підвищення ефективності управління підприємством в умовах інноваційного 
розвитку» (номер державної реєстрації 0116Ш08639);

- викладачі випускової циклової комісії маркетингу та менеджменту 
співпрацює з Департаментом економічного розвитку і торгівлі, Управлінням 
інфраструктури і туризму Хмельницької обласної державної адміністрації, 
торгово-промисловою палатою м. Хмельницького, Державною бюджетною 
установою «Хмельницький регіональний центр з інвестицій та розвитку», 
спорідненими кафедрами ЗВО-партнерів України, а також з провідними 
підприємствами галузей торгівлі, виробництва, готельно-ресторанного бізнесу 
м. Хмельницького та області;

- викладачі випускової циклової комісії беруть участь у конференціях, де 
апробують результати наукових досліджень;
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- представники циклової комісії є членами Української Асоціації 
Економістів (УАЕ), Спілки освітян України (СОУ), Української спілки 
психотерапевтів (УСП);

- студенти спеціальності 073 «Менеджмент» систематично беруть участь в 
різноманітних наукових заходах (конференціях, семінарах, круглих столах 
тощо), які проводяться в Хмельницькому кооперативному торговельно- 
економічному інституті та інших закладах;

- студенти демонструють свої наукові здобутки на конкурсах студентських 
наукових робіт та Всеукраїнській науково-теоретичній конференції молодих 
вчених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді -  курс на ефективність».

Висновок. Науково-дослідна робота, яка проводиться науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками випускової циклової комісії\ 
організована на належному рівні та відповідає вимогам акредитації.

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
В ході експертизи з’ясовано:

освітній процес здійснюється в навчальному корпусі загальною 
площею 7198,5 м2 та фізкультурно-оздоровчому комплексі загальною площею 
1305,1 м2, навчальні приміщення яких відповідають санітарним нормам, нормам 
техніки безпеки та охорони праці, знаходяться в задовільному санітарно- 
технічному стані і забезпечені необхідним обладнанням, устаткуванням, 
технічними засобами;

бібліотека займає площу 1508 м2 і складається з таких відділів: 
відділу комплектування та наукової обробки документів з секторами 
комплектування та обліку документів, каталогізації; відділу обслуговування і 
зберігання фондів з секторами книгосховища, трьох читальних залів, 
електронної зали, абонементу. Загальна кількість робочих місць у читальних 
залах -  130 посадкових місць;

заклад має достатнє забезпечення комп’ютерною технікою, загальна 
кількість комп’ютерів становить 216 одиниць. Кількість робочих комп’ютерних 
місць на 100 студентів коледжу становить 13,3 при нормі 12 одиниць;

21 навчальна аудиторія забезпечена комплектом мультимедійного 
обладнання. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях усіх спеціальностей складає 36,2 % при 
нормативному показнику мінімального відсотка кількості аудиторій -  30 %;

заклад має розвинену соціальну інфраструктуру -  дев’ятиповерховий 
гуртожиток (збудований за типовим проектом) на 495 місць загальною площею 
6757 м2, студентське навчально-виробниче кафе «Меркурій» площею 249 м2 на 
202 місця і два буфети на 120 місць (162 м2); медичний пункт та ізолятор, 
загальною площею 91 м2; актову залу площею 467,5 м2 на 455 місць; 
фізкультурно-оздоровчий комплекс та спортивний майданчик.

Висновок. Експертна комісія констатує, що загальні показники 
матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури Хмельницького 
кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-
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економічного інституту відповідають акредитаційним вимогам та 
дозволяють здійснювати підготовку молодших спеціалістів освітньо- 
професійної прогами «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» з 
ліцензованим обсягом 60 студентів денної та заочної форми навчання на рік.

7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу
В ході експертизи інформаційного забезпечення було встановлено:
- процес підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною

програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» у Хмельницькому 
кооперативному коледжі ХКТЕІ, забезпечено усіма необхідними
інформаційними ресурсами (підручниками, навчальними посібниками,
монографіями, методичними вказівками, Інтернет-джерелами тощо);

- офіційним електронним ресурсом Хмельницького кооперативного 
коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту є 
його веб-сторінка: http://www.xktei.km.ua/, яка дає інформацію про умови 
вступу, перебіг вступної кампанії історію і сьогодення інституту (структурні 
підрозділи, студентське життя), наукову діяльність, освітню діяльність, 
структурні підрозділи, що її провадять, освітні програми;

- базовим осередком інформаційного забезпечення освітнього процесу є 
бібліотека, яка органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси як 
власні так і світового інформаційного простору. Бібліотека розташована в 
корпусі коледжу інституту. Загальний фонд Бібліотеки становить понад 90,9 
тис. примірників книг, в тому числі навчальної літератури -  79,88 тис., наукової 
-  9,6 тис., художньої літератури -1,5 тис., електронних видань -  2,5 тис., 
періодичних видань -  145 найменувань;

відповідність нормативу забезпеченості студентів підручниками, 
навчальними посібниками. Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загального контингенту студентів також відповідає 
нормативним вимогам.

Висновок. Експертна комісія констатує, що забезпеченість студентів 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 
«Менеджмент» навчальною, науковою літературою, фаховими 
періодичними виданнями відповідає вимогам щодо акредитації.

8. Якість підготовки і використання випускників
Освітня діяльність коледжу з підготовки молодших спеціалістів освітньо- 

професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 
здійснюється у повній відповідності до навчального плану. Рівень підготовки 
студентів, які навчаються на спеціальності, що акредитується, характеризується 
результатами останньої сесії, які підтверджують, що студентам надається 
достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок.

На останню екзаменаційну сесію студентів були винесені дисципліни 
професійної підготовки. Результати останньої екзаменаційної сесії 
характеризуються такими даними з циклу професійної підготовки: абсолютна
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успішність -  100 %; якісна успішність 66,7 %; середній бал -  3,8. Детальна 
інформація про останню передакредитаційну сесію, наведена у звіті-самоаналізі, 
вказує на достатньо високий рівень підготовки. Абсолютна успішність студентів 
вище 90%, що відповідає нормативу.

Експертна комісія вважає, що показники успішності студентів за 
результатами екзаменаційної сесії відповідають вимогам акредитації.

Для контролю залишкових знань студентів, які навчаються за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 
розроблено пакети комплексних контрольних робіт. Структура кожної 
контрольної роботи складається із комплексного ситуаційного завдання, 
критеріїв оцінювання, рецензії та переліку довідкової літератури, яку можна 
використовувати при вимірюванні рівня знань. Зміст завдань відповідає вимогам 
щодо умінь та знань студентів, передбачених робочими програмами дисциплін.

Експертною комісією проведено перевірку залишкових знань студентів, 
які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» 
спеціальності 073 «Менеджмент» з дисциплін, які формують загальні та фахові 
компетентності -  історія України, українська мова (за професійним 
спрямуванням), основи екології, організація виробництва, бухгалтерський облік, 
основи менеджменту, згідно графіка, затвердженого директором коледжу 
(додаток 1).

Під час акредитаційної експертизи комплексні контрольні роботи 
виконували студенти випускного курсу заочної форми навчання освітньо- 
професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», 
результати виконання робіт наведено у додатку 2.

Аналіз результатів свідчить, що студенти мають достатній рівень знань з 
дисциплін циклів загальної підготовки та професійної підготовки. Розбіжності 
між показниками абсолютної і якісної успішності студентів при самоаналізі та за 
результатами експертизи знаходяться в межах норми (додаток 3).

Експертною комісією проведено експертну оцінку звітів студентів з 
виробничої практики (додаток 4). Аналіз результатів підсумкової атестації 
наведено в додатку 5.

Експертна комісія за результатами перевірки констатує:
- показники успішності та якості останньої перед акредитацією 

екзаменаційної сесії та ККР, проведених ХКК ХКТЕІ та експертами, 
відповідають акредитаційним вимогам;

- звіти з виробничої практики відображають основні положення програми 
практики, виконані з використанням достатнього обсягу планових і звітних 
документів, містять ілюстративні матеріали, висновки та пропозиції студентів;

- аналіз системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти свідчить 
про спроможність Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту здійснювати якісну 
підготовку молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент».
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Висновок. Якість підготовки молодших спеціалістів за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» в Хмельницькому 
кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту загалом відповідає акредитаційним вимогам.

9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та
заходи щодо їх усунення

Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
18.12.2014 р. № 3168 л «Про проведення акредитаційної експертизи» експертна 
комісія розглянула подану Хмельницьким кооперативним торговельно- 
економічним інститутом акредитаційну справу і в термін з 14.01.2015 р. по
16.01.2015 р. провела експертне оцінювання можливості підготовки фахівців 
спеціальності 5.03060101 «Організація виробництва» освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодший спеціаліст у Хмельницькому кооперативному коледжі 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. У 
підсумку експертного оцінювання комісія констатувала, що стан навчально- 
методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення підготовки 
молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03060101 «Організація виробництва» 
відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України і забезпечують 
державну гарантію якості вищої освіти.

Разом з тим, експертами були висловленні рекомендації, які не вплинули 
на загальний позитивний висновок, а були направлені на підвищення якості 
підготовки фахівців, а саме, для подальшого удосконалення навчально-виховної 
діяльності з підготовки фахівців за спеціальністю 5.03060101 «Організація 
виробництва» експертна комісія рекомендувала:

4.1. З метою формування професійних компетенцій випускників активніше 
впроваджувати в навчальний процес тренінгові, інформаційні та інтерактивні 
технології навчання, методи ситуаційного аналізу та кейсові методики навчання.

4.2. Вдосконалити форми і методи інформатизації навчального процесу 
шляхом подальшого забезпечення фахових навчальних дисциплін базовими та 
спеціалізованими програмними продуктами.

4.3. Продовжити роботу щодо поповнення бібліотечного фонду новими 
підручниками та навчальними посібниками з фахових дисциплін, 
укомплектувати електрону бібліотеку фаховими виданнями.

Впродовж 2014-2018 рр. зусилля адміністрації та педагогічного колективу 
коледжу ХКТЕІ спрямовувались на удосконалення освітнього процесу щодо 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 
спеціальності 073 «Менеджмент» з урахуванням усіх рекомендацій експертної 
комісії:

4.1. В навчальний процес коледжу імплементовано низку інноваційних та 
інформаційно-цифрових технологій навчання:

- тренінгових технологій з використанням майстер-класів з метою 
відпрацювання певних алгоритмів вирішення типових практичних завдань
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(психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання 
професійних завдань, тощо);

- методів проектів, що дозволяє підвищити ефективність навчання за 
допомогою сукупності форм і методів навчання, заснованих на активізації 
комунікаційних компетентностей у взаємодіючих дидактичних системах 
суб’єкт-суб’єктного рівня;

- інтеграційних технологій, які забезпечують інтеграцію міжпредметних 
знань і вмінь, різноманітних видів діяльності за допомогою виокремлення та 
представлення зв’язків навчальних дисциплін на лекційних, семінарських та 
практичних заняттях;

- інформаційно-комп’ютерних технологій, що реалізуються в освітній 
системі комп’ютерного навчання на основі впровадження комунікації типу 
«людина-машина» на різних дисциплінах відповідної спеціальності;

- цифрові технології (онлайн платформ -  Еі\уіппіп§+, електронне 
навчання), що забезпечують урахуванням індивідуальних вимог та уподобань 
студента, а також високу активізацію його діяльності.

4.2. З метою забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку 
праці, а також для сприяння більш ранній адаптації студентів до професійної 
діяльності, Вченою радою інституту та педагогічною радою коледжу визначено 
методичну проблему «Продуктивне навчання як базова ідея стратегії 
формування інноваційної особистості фахівця».

Для реалізації поставленої проблеми вдосконалено науково-методичне 
забезпечення із застосуванням новітніх інформаційних технологій, 
запроваджена низка тренінгових програм, які дають змогу відпрацювати 
практичні ситуації з дисциплін навчального плану в умовах наближених до 
реальних. Зокрема, в лабораторіях тренінгових технологій оснащено робочі 
місця необхідними нормативними документами, зразками бланків та документів, 
прикладним інформаційним забезпеченням, які відповідають первинним 
посадам фахівців відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики. Це 
дало змогу викладачам фахових дисциплін, в рамках роботи віртуального 
підприємства ПАТ «Шанс», розробити і впровадити в навчальний процес 
ситуаційні методики навчання.

З метою формування вмінь студентів самостійно виконувати завдання та 
здобувати знання, викладачами циклових комісій запроваджені віртуально- 
тренінгові технології самостійної роботи студентів. Для цього викладачами 
розроблено та включено до навчально-методичних комплексів дисциплін ділові 
та рольові ігри, що імітують професійні ситуації і передбачають активне 
подання і використання знань та вмінь студента.

За відповідний період викладачі коледжу систематично удосконалюють 
свої навчально-методичні матеріали шляхом розробки і впровадження в 
навчальний процес сучасних освітніх технологій. Викладачі активно 
використовують сучасні тренінгові технології -  проводять заняття у формі 
ділової гри, використовують роботу в парах, малих групах, проводять міні 
тренінги зі спеціальності.
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Кращий досвід викладачів щодо організації та проведення інноваційних 
занять, професійних конкурсів увійшов до «Збірника досвідів роботи колективів 
вищих навчальних закладів споживчої кооперації України»:

- тести, контрольні роботи, вправи в англійській комунікації з дисципліни 
«Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням (2015 р. № 5);

- методика проведення занять з німецької мови (за професійним 
спрямуванням) з теми «У магазині» (2015 р. № 1);

- методика проведення лекції з використанням інтерактивних методів 
навчання на тему «Соціологія праці та управління» (2016 р., № 2);

- методика проведення професійного конкурсу на базі НВК «Меркурій» 
(2017 р., №5).

4.3. У навчальному закладі достатня увага приділяється розвитку 
інформаційної складової навчального процесу, забезпеченню студентів 
навчальною літературою.

З метою створення сучасної бібліотечно-інформаційної інфраструктури, 
реалізації Програми інформатизації освітньої діяльності у жовтні 2012 року 
завершено реконструкцію бібліотеки, що дозволило збільшити площу 
електронної бібліотеки на 272 м2 та відкрити дві читальні зали. Комп’ютерний 
парк електронної бібліотеки складає 30 одиниць ПЕОМ, які всі мають 
цілодобовий безкоштовний доступ до мережі Іпіешеї, електронних навчально- 
методичних документів кафедр та бібліотечних джерел.

Фонд електронної бібліотеки налічує 1250 повнотекстових електронних 
документів. Всі документи пройшли обробку у відділі наукової обробки 
документів і є продуктом діяльності працівників бібліотеки та викладачів 
навчального закладу. Електронна бібліотека дозволяє студентам працювати з 
електронними каталогами, інформаційними ресурсами мережі Інтернет, 
повнотекстовими документами, інформаційними продуктами на СБ та 
БУБ-дисках, інформаційними ресурсами бібліотек інших вузів, з якими 
співпрацює бібліотека інституту.

Для повноцінної роботи студентів в опануванні ними освітньо- 
професійних програм за фахом в коледжі продовжується процес поповнення 
фонду електронної бібліотеки інформаційними ресурсами.

Процес комплектування фонду включає декілька етапів: виявлення 
пріоритетної тематики, врахування читацьких запитів та інтересів, визначення 
конкретних документів, які необхідно придбати.

У результаті, станом на 01.06.2019 року, було придбано 2 707 документів 
на загальну суму 165 612 грн. 59 коп., з них: книг -  1064 примірники; 
періодичних видань -  1531 номер; електронних документів -  112.

Фонд бібліотеки поповнився фаховими виданнями, які використовуються 
при викладанні таких дисциплін як основи менеджменту, менеджмент 
підприємства, основи стандартизації, сертифікації та управління якістю, основи 
підприємництва, маркетинг, організація виробництва, технологія харчових 
виробництв тощо.
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Висновок. Пропозиції експертної комісії з попередньої акредитації 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 
073 «Менеджмент» були враховані та виконані в повному обсязі.

10. Загальні висновки та пропозиції
За результатами аналізу стану кадрового, науково-методичного, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення підготовки молодших 
спеціалістів освітньо-просійної програми «Менеджмент» спеціальності 
073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» експертна 
комісія відзначає, що позитивним у роботі Хмельницького кооперативного 
коледжу Хмельницького кооперативного та випускової циклової комісії є такі 
положення:

- акредитаційні матеріали представлені у повному обсязі;
- Хмельницький кооперативний коледж Хмельницького кооперативного 

торговельно-економічного інституту має необхідну нормативно-правову 
документацію, яка дає право здійснювати підготовку молодших спеціалістів 
освітньо-просійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

- стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу загалом відповідає вимогам щодо 
підготовки молодших спеціалістів освітньо-просійної програми “Менеджмент” 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» і 
забезпечує державну гарантію якості освіти, відповідно до Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 
КМУ від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347);

- підготовка молодших спеціалістів освітньо-просійної програми 
«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» здійснюється з дотриманням ліцензованого обсягу;

- у Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту запроваджено внутрішню систему 
забезпечення якості освіти;

- освітній процес забезпечений навчальними посібниками та підручниками, 
методичними посібниками, розробленими викладачами випускової циклової комісії;

- якісний склад науково-педагогічних працівників, які складають групу 
забезпечення та забезпечують навчальний процес підготовки молодших спеціалістів 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» загалом відповідають вимогам 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених 
постановою КМУ від 30.12.2015 № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 
№ 347);

- загальний рівень викладацького складу випускової циклової комісії 
відповідає акредитаційним вимогам щодо підготовки молодших спеціалістів 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;
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- результати комплексних контрольних робіт свідчить про те, що рівень 
підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування».

На підставі вказаного вище, експертна комісія МОН України зробила 
висновок про можливість акредитації підготовки молодших спеціалістів 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 
«Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» в обсязі 60 
(шістдесят) осіб у  Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту.

Однак, комісія вважає за необхідне висловити рекомендації керівництву 
коледжу інституту, які не входять до обов’язкових і не впливають на рішення 
про акредитацію, але дозволять покращити якість підготовки фахівців:

- активізувати академічну активність викладачів для забезпечення 
відповідності кадровим вимогам, визначеним Постановою КМУ № 1187 від
30.12.2015 року;

- посилити профорієнтаційну роботу для збільшення контингенту 
студентів;

- підвищувати фаховий рівень науково-педагогічного складу шляхом 
стажування у провідних закладах вищої освіти, науково-дослідних установах, 
діючих підприємствах та організаціях тощо;

- збільшити кількість публікацій викладачів випускової циклової комісії у 
фахових виданнях для виконання п. 1 Приміток до додатку 12 Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Висновки складені у трьох примірниках.
До висновків додаються
Додаток 1. Графік проведення комплексних контрольних робіт студентами 

освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у 
Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту.

Додаток 2. Зведена відомість виконання комплексних контрольних робіт 
студентами освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 
«Менеджмент» Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького 
кооперативного торговельно-економічного інституту.

Додаток 3. Порівняльна відомість результатів самоаналізу та комплексних 
контрольних робіт перевірки рівня знань з циклу загальної підготовки і циклу 
професійної підготовки молодших спеціалістів освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» у Хмельницькому 
кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного торговельно- 
економічного інституту.
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Додаток 4. Аналіз якості виконання звітів про проходження виробничої 
практики студентами освітньо-професійної програми «Менеджмент» 
спеціальності 073 «Менеджмент».

Додаток 5. Аналіз якості результатів підсумкової атестації студентів освітньо- 
професійної програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент».

Додаток 6. Зведені відомості про дотримання вимог до акредитації 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» спеціальності
073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 
Хмельницькому кооперативному коледжі Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту.

Додаток 7. Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності 
Хмельницького кооперативного коледжу Хмельницького кооперативного
торговельно-економічного інституту.

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту Східноєвропейського

/ Янаціонального університету 
імені Лесі Українки 
Член експертної комісії:
Голова циклової комісії обліково- 
економічних та фінансових дисциплін 
Маріупольського коледжу Донецького 
національного університету економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського 

27 червня 2019 року
З висновка

Ректор Хмельницького коо 
торговельно-економічного| 
доктор економічних наук 
Директор Хмельницького'' 
кооперативного колдежу 
27 червня 2019року

2Ґ - Л.М. Черчик
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