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                       Голова експертної комісії                              І.С.Наглюк 

ВИСНОВКИ 

первинної акредитаційної експертизи підготовки  

молодшого спеціаліста за спеціальністю  

5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»  

галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» 

(275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 

спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху»)  

у Барському коледжі транспорту та будівництва  

Національного транспортного університету 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

Постанови кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах», Постанови кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 

наказу Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018р. № 741-л «Про 

проведення первинної акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі: 

- Наглюка Івана Сергійовича - завідувача кафедри організації і безпеки 

дорожнього руху Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету, 

доктора технічних наук, професора, голови 

комісії; 

- Кулая Павла Леонтійовича - голови циклової комісії професійно-

практичної підготовки з фаху організація та 

регулювання дорожнього руху Полтавського 

будівельного технікуму транспортного 

будівництва, викладача вищої категорії 
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в період з 30 травня по 01 червня 2018 року розглянула подану Барським 

коледжем транспорту та будівництва НТУ (далі Коледж) акредитаційну справу 

та провела експертне оцінювання спроможності Коледжу надавати освітню 

послугу зі спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього 

руху» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» (275 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті), спеціалізація 

«Організація та регулювання дорожнього руху»)  на місці за наступними 

напрямками: 

- вивчення рівня організації та методичного забезпечення освітнього 

процесу; 

- аналіз складу педагогічних кадрів та оцінки його потенціалу; 

- стану розвитку матеріально-технічної бази; 

- відповідність підготовки молодших спеціалістів державним вимогам; 

- готовність випускників до роботи за фахом. 

На підставі вивчення навчально-методичного, матеріально-технічного, 

кадрового забезпечення та визначення рівня підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» експертна комісія встановила 

наступне: ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ УМОВ АКРЕДИТАЦІЇ. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Барський автомобільно-дорожній технікум створений наказом 

Міністерства будівництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР № 150 від 4 

липня 1969 року. Заснований на державній формі власності. З 26 травня 1988 

року підпорядкований Міністерству освіти і науки України (наказ № 174). 

В 2004 році технікум реорганізовано в структурний підрозділ 

Національного транспортного університету (наказ Міністерства освіти і науки 

України №587 від 16.07.2004р.). У 2014 році Барський автомобільно-дорожній 

технікум перейменовано у Барський коледж транспорту та будівництва 

Національного транспортного університету на підставі ст.29 Закону України 

«Про вищу освіту», листа Міністерства освіти і науки України №1/11-5076 від 

07.04.2014р., наказу Національного транспортного університету №120 від 

14.04.2014р., наказу по Барському коледжу транспорту та будівництва 

Національного транспортного університету № 55 від 15.04.2014р та Статуту 

Національного транспортного університету. 

За час існування навчальний заклад підготував більше 14 тисяч 

молодших спеціалістів для автомобільного транспорту, дорожньої галузі та 

аграрної сфери.  

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо – кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» за денною та заочною формами навчання.         

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства 

освіти і науки України від 27.01.2015р., протокол №114, ліцензія серії АЕ 

№636091 (наказ МОН України від 06.04.2015 №133л), Коледж віднесений до 

вищих навчальних закладів І (першого) рівня акредитації з правом підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 
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Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за 6 спеціальностями з 

ліцензованим обсягом прийому 310 студентів, зокрема:  

- 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» - 60 осіб; 

- 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, 

будівельних і дорожніх машин і обладнання» - 60 осіб; 

- 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і 

аеродромів» - 60 осіб; 

- 5.08010102 «Землевпорядкування» - 40 осіб; 

- 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» - 40 

осіб; 

- 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» - 50 осіб. 

Відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів освіти за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста від 29.06.2016р., Коледж готує 

спеціалістів із спеціальностей: 

133 Галузеве машинобудування; 

192 Будівництво та цивільна інженерія; 

193 Геодезія та землеустрій; 

274 Автомобільний транспорт; 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті). 

Зміст і терміни навчання у Коледжі визначено освітньо-професійною 

програмою зі спеціальності, навчальним планом та навчальними програмами. 

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до навчальних 

планів, графіка навчального процесу та розкладу занять. 

Мовний режим навчально-виховного процесу в Коледжі відповідає 

вимогам Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної 

політики». 
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Діловодство, оформлення навчальних приміщень дидактичними 

матеріалами здійснюється українською мовою.  

Джерелами фінансування підготовки молодших спеціалістів є:  

- кошти державного бюджету;  

- кошти фізичних і юридичних осіб. 

Ліцензований обсяг 310 осіб (денна форма навчання) та 80 осіб (заочна 

форма навчання). 

На денній формі навчання в коледжі здобувають освіту 593 студенти. 

92,9 % студентів Коледжу навчаються за державним замовленням. 

Коледж має корпус загальною навчальною площею 9287,3м2 та 

гуртожиток на 450 місць. У навчальному корпусі відповідно до вимог 

обладнані 52 кабінети та лабораторії. Є їдальня на 160 місць, студентське кафе 

на 24 місця, актова зала на 420 місць, три читальні зали на 200 місць, 

спортивна, дві тренажерні, тенісна та борцівська зали; реабілітаційний центр 

«Здоров’я» для студентів, що мають порушення опорно-рухової системи; 

студентська станція технічного обслуговування, два автодроми тощо. 

Навчальні кабінети та лабораторії мають сучасне методичне та технічне 

забезпечення для проведення теоретичних і практичних занять. 

У гуртожитку для студентів працюють дві читальні зали та кімната 

психологічного розвантаження. 

Майстерні (токарна, верстатна, ковальсько-зварювальна, монтажно-

демонтажна) та студентська станція технічного обслуговування автомобілів 

повністю забезпечують виконання програм навчальних практик. 

Коледж має понад 60 баз для організації виробничих практик. Зокрема, 

для спеціальності, що акредитується, це ВОААП (Вінницька та Хмельницькі 

обласні асоціації автомобільних перевізників), ТОВ «Хмельницьктранс», ТОВ 

Автомагістраль – Південь, Вінницька КП спеціалізована монтажно-

експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху, ТОВ «УНАВАТРАНС» 
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м.Фастів, ПП. «Вінниця АВТОТРАНССЕРВІС», ТОВ «КТК ТРАНС» 

м.Хмельницький, ТОВ «НІКА ТРАНС» м.Бар та ін.  

Додатково організовано навчання студентів робітничим професіям, 

зокрема -  8322 «Водій автотранспортних засобів (категорія «С», «В»). 

У гуртках технічної творчості та предметних гуртках свої творчі 

здібності розвивають 456 студентів. 

У навчальному закладі працює постійно діюча виставка технічної 

творчості, яка є базою для занять зі студентами та профорієнтаційної роботи. В 

арсеналі навчальної бази агрегати найвідоміших світових брендів, зокрема, 

двигун, ходова частина та трансмісія автомобіля «ВМW 735i», V-подібний 

шестициліндровий двигун марки «FORD», двигуни «Fiat-Croma», «Opel-Astra», 

«Subaru», «Audiі-А8 4.2», «Mercedes-Benz AMG - M157», «Mercedes-Benz 

ОМ642 D30», «Volvo XC70», «Scania DC1103», «LAND ROVER TDV6 3.0L», 

«AUDI A8 W12 6.0», «AUDI TFSI», «FORD ECOBOOST 2,0»; роздавальні 

коробки КІА Sorento, HONDA CR-V, PORSCHE CAYENNE, Volkswagen 

Tiguan; автоматичні коробки Toyota Camry, TF80SC Volvo XC70, «0BK 8HP-

55AF Audi A8», «SMART  A4513700301», «ZF 8HP70 Range Rover Sport», 

«Lexus A960E», коробки-варіатори (CTV) NISSAN, «AUTOTRONIC» Mercedes-

Benz A-Сlass (C/W А169);  роботизовані коробки DSG Ford Focus та S-tronic 

AUDI A7 „Sportback quattro”, «DSG VW TIGUAN»  2010 – 2017 років випуску,  

тощо.  

Кожен вузол на цих агрегатах – у розрізах, виконаних руками студентів 

під керівництвом викладачів. Їх презентація  відбувається на традиційних 

конкурсах «Кращий за професією», Дні автомобіліста і дорожника, 

різноманітних виставках. 

Для забезпечення комп’ютеризації навчального процесу обладнано 

комп’ютерні аудиторії та комп’ютерний центр. Використовується сучасне 

програмне забезпечення. Студенти мають доступ до мереж Інтернет та 
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супутникового телебачення, відеоаудиторій і відеотек записів телевізійних 

науково-популярних та навчальних програм, апробації нових 

телекомунікаційних технологій. 

Творчий колектив Коледжу займається науковою роботою, бере участь 

у Міжнародних, Всеукраїнських науково-практичних, інформаційних, 

телекомунікаційних виставках та конференціях, захищає дисертаційні 

дослідження в галузі освіти, техніки, економіки. 

Значна увага приділяється спортивно-масовій та оздоровчій роботі. 

Працюють шість спортивних секцій. Регулярно проводяться змагання, 

спортивні свята, Дні здоров’я тощо.   

Трудове виховання займає одне з основних місць у підготовці майбутніх 

фахівців. Студенти коледжу беруть участь у ремонті навчального корпусу та 

гуртожитку, облаштуванні прилеглих територій. 

Коледж вирізняється демократичністю навчально-виховного процесу. 

Потужно працює студентське самоврядування. Осередком національного 

виховання у навчальному закладі є етнографічний музей «Світлиця».  З метою 

відродження національної честі, української культури, обрядів, звичаїв  

проводяться поїздки до місць героїчної слави (ст.Крути, селище Базар), 

майстер-класи з писанкарства, Свята Матері та Родини, народні свята (Масляна, 

Андріївські вечорниці, Козацькі забави) тощо. 

Велику роботу з патріотичного виховання здійснює громадська 

організація «Молодіжне об’єднання «Майбутнє України». 

Загальні показники розвитку Коледжу наведені в таблиці 1.1.  
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Таблиця 1.1 

Загальна характеристика  

Барського коледжу транспорту та будівництва 

Національного транспортного університету 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні 

параметри 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. 
Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів,   

- молодший спеціаліст 310 80 

2. 
Кількість студентів, разом: 593 

У т.ч. за формами навчання: 593 - 

3. 
Кількість навчальних груп 32 

У т.ч. за формами навчання: 32 - 

4. 

Кількість спеціальностей/спеціалізацій, за якими 

ведеться підготовка фахівців, разом: 
5/6 

У т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

- молодшого спеціаліста 
5/6 3 

5. 
Кількість предметних (циклових) комісій, разом: 10 

- з них випускових: 5 

6.  Кількість відділень, разом: 2 

7. 

Загальні площі, які використовуються у 

навчальному процесі (кв. м), 
9287,3 

з них:  

- власні 9287,3 

- орендовані - 

8. 
Площі, які здаються навчальним закладом в 

оренду (кв.м), 
976,4 

9. Інше - 
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Випускники Коледжу спеціальності 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» мають можливість продовжити навчання у 

закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: Національному транспортному університеті, 

Національному університеті «Львівська політехніка», Вінницькому 

Національному технічному університеті, Подільському державному аграрно-

технічному університеті тощо. 

Стратегічними напрямами розвитку Коледжу є: 

- організація виконання законодавчих та нормативно-правових документів з 

питань зміцнення кадрового потенціалу, впровадження стандартів вищої освіти, 

внесення відповідних доповнень і змін до навчальних планів і програм, 

посилення взаємозв’язків з органами громадського і студентського 

самоврядування; 

- покращання системи управління якістю навчально-виховного процесу з 

метою підвищення ефективності підготовки висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних фахівців; 

- вдосконалення майстерності науково-педагогічних працівників та 

реалізації механізмів їх кар'єрного росту; 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; 

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу; 

- покращання контролю та ефективності оцінювання знань студентів і 

вдосконалення рейтингової системи оцінювання; 

- розвиток особистості студента через виховання національної гідності, 

самосвідомості, самовідданості, поваги до Конституції і державних символів 

України, звичаїв і традицій українського народу, утвердження принципів 

загальнолюдської моралі; професійне виховання тощо; 

- зміцнення здоров’я студентів, заняття їх спортом, організація вільного 

часу; 

- розвиток молодіжної політики.  
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Таблиця 1.2 

Склад  

циклових (предметних) комісій 

і характеристика професорсько-викладацького складу, що працюють 

на спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього 

руху» 

№ 

з/п 

Назва кафедри 

(циклової 

предметної 

комісії) 

П
р
о

ф
ес

о
р

сь
к
о

- 
в
и

к
л
ад

ац
ьк

и
й

 

ск
л
ад

, 
о
сі

б
, 
%

 

3 них працюють 

На постійній основі Сумісники 

Р
аз

о
м

, 
о
сі

б
, 
%

 

У тому числі У тому числі 

Д
о

к
то

р
и

 

н
ау

к
, 
п

р
о
ф

ес
о

р
и

 о
сі

б
, 

%
 

К
ан

д
. 

н
ау

к
, 
д

о
ц

ен
ти

 о
сі

б
/ 

%
 

Б
ез

 н
ау

к
о

в
и

х
 

ст
у

п
ен

ів
 і

 в
ч

ен
и

х
 

зв
ан

ь 
о

сі
б

/%
 

Р
аз

о
м

, 
о
сі

б
, 
%

 

Д
о

к
то

р
и

 н
ау

к
, 

п
р
о

ф
ес

о
р
и

, 
о

сі
б

/%
 

К
ан

д
. 
н

ау
к
, 
д

о
ц

ен
ти

 

о
сі

б
/%

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Філологічних 

дисциплін 
10/100 10/100 - - 10/100 - - - 

2 

Соціально-

економічних 

дисциплін 

5/100 5/100 - - 5/100 - - - 

3 

Природничо-

математичних 

дисциплін 

5/100 5/100 - - 5/100 - - - 

4 

Фундаментальних 

та професійно-

орієнтованих 

дисциплін 

6/100 6/100 - - 6/100 - - - 

5 

Організації 

дорожнього руху 

та автомобільних 

перевезень 

12/100 12/100 - 1/8,33 11/61,67 - - - 

Разом: 38/100 38/100 - 1/2,63 37/97,37 - - - 
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ВИСНОВОК. У Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ 

наявні всі нормативні документи, що забезпечують правові основи 

діяльності  з підготовки молодших спеціалістів та надання якісних освітніх 

послуг за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології 

(автомобільний транспорт)» спеціальності 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» (275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті), спеціалізація «Організація та регулювання 

дорожнього руху»). 
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РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

Прийом студентів до Коледжу здійснюється за рахунок коштів 

державного бюджету та на контрактній основі. 

Організацію і проведення прийому здійснює приймальна комісія, яка в 

своїй роботі керується чинним законодавством, Умовами прийому до вищих 

навчальних закладів України, Правилами прийому до Барського коледжу 

транспорту та будівництва Національного транспортного університету. 

Приймальна комісія працює згідно з Положенням про приймальну 

комісію, склад якої затверджується наказом директора, він і є її головою. 

Контингент студентів Коледжу формується з абітурієнтів Вінницької, 

Хмельницької, Житомирської та інших областей України. Формуванню 

контингенту передує профорієнтаційна робота, план якої щорічно 

обговорюється на засіданні педагогічної ради і затверджується директором. 

Формами та методами профорієнтаційної роботи є : 

- створення робочих груп для професійної орієнтації з кожної 

спеціальності; 

- розробка та поширення проспектів про спеціальності; 

- проведення нарад зі студентами випускних груп, які направляються на 

виробничу практику та одержують завдання для проведення профорієнтаційної 

роботи; 

- проведення профорієнтаційної роботи викладачами під час перевірки 

баз практики; 

- розміщення інформації про правила прийому в пресі та на сайті 

навчального закладу; 

- рекламні ролики на телебаченні; 

- відсилання листів-інформацій на підприємства, установи, організації, 

які є замовниками; 
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- проведення Днів відкритих дверей; 

- участь у проведенні «круглих столів» з керівниками освітніх закладів,  

організацій і установ тощо. 

Вся ця робота забезпечила конкурс на одне місце державного замовлення 

за спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» на 

базі повної середньої освіти у 2014 р. – 0; 2015 р. – 2,1; 2016 р. – 2,1; 2017 р. - 

2,7. 

Показники формування контингенту студентів та динаміка змін 

контингенту за спеціальністю приведено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Показники формування контингенту студентів 

спеціальності 5.07010101 

«Організація та регулювання дорожнього руху» 

№ 

з/п 
Показники 

Роки 

2014 

2015 

н.р. 

2015 

2016 

н.р. 

2016 

2017 

н.р. 

2017 

2018 

н.р. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Ліцензований обсяг підготовки  за напрямом підготовки 

(денна/заочна форма) 
50 50 50 50 

2. Прийнято на навчання за спеціальністю:     

 

 

- денна форма  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» 

а) за держзамовленням 

б) за контрактом 

 

 

 

- 

10 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

15 

1 

 

 

 

14 

- 

 

 

 

 

- заочна форма 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 

а) за держзамовленням 

б) за контрактом 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 - екстернатна форма - - - - 
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Кінець таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 

3. 
Подано заяв на одне місце за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст»: 

 

 
   

 - денна форма - 21 32 38 

 - заочна форма - - - - 

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення :     

 - денна форма - 2,1 2,1 2,7 

 - заочна форма - - - - 

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації:     

 - прийнятих на скорочений термін навчання:     

 а) денна форма - - - - 

 б) заочна форма - - - - 

 - прийнятих на старші курси навчання:     

 а) денна форма - 3 - - 

 б) заочна форма - - - - 

6. 
Кількість студентів І курсу денної форми навчання, 

прийнятих за держзамовленням, з них:  
    

 
- нагородження медалями, або тих, що отримали диплом з 

відзнакою; 
- - - - 

 - таких , які пройшли навчання на підготовчому відділенні; - - - - 

 - зараховані на пільгових умовах; - - - - 

 - цільовиків (сільська молодь) - - - - 

 

Як видно з таблиці, план прийому на місця держзамовлення на денну 

форму навчання щорічно виконується. 

При вступі на навчання абітурієнти користуються всіма пільгами, що 

передбачені правилами прийому у ВНЗ.  
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Таблиця 2.2 

Динаміка змін контингенту студентів за спеціальністю 5.07010101  

«Організація та регулювання дорожнього руху» денної форми навчання 

№ 

з/п 
Назва показника 

Роки 

2014-2015 

навч. рік 

2015-2016 

навч. рік 

2016-2017 

навч. рік 

2017-2018 

навч. рік 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Всього студентів за напрямком 

підготовки від-повідного року 

станом на 01.10 

10    10 13   16 10 12  14 15 10 11 

2 

Кількість студентів, яких 

відраховано (всього) 
                

у т.ч. 

- за невиконання навчального 

плану 

               1 

- за грубі порушення 

дисципліни 
                

- у зв’язку з переведенням до 

інших ВНЗ 
                

- інші причини 2     1   1  1      

3 

Кількість студентів, які 

зараховані на старші курси 

(всього): 

     5           

у т.ч. 

    - переведених із інших ВНЗ 
                

    - поновлених на навчання                 
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Значна робота проводиться щодо збереження контингенту. Призначається 

керівник групи - досвідчений і авторитетний викладач, який робить акцент на 

індивідуальній виховній роботі зі студентами. 

Зазначена робота дозволяє зберегти контингент студентів. 

 

ВИСНОВОК. Експертна комісія констатує, що набір студентів за 

спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» 

галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» (275 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті), спеціалізація 

«Організація та регулювання дорожнього руху») за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Барському коледжі 

транспорту та будівництва Національного транспортного університету 

відповідає потребам регіону, а організація, планування та формування 

контингенту здійснюється відповідно до чинного законодавства та 

нормативних документів, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. Доцільно й надалі забезпечувати надання освітньої послуги щодо 

отримання кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Барському 

коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного 

університету за спеціальністю, що акредитується, з ліцензійним обсягом 

прийому за денною формою навчання 50 чоловік. 
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Коледж проводить освітню діяльність за спеціальністю 5.07010101 

«Організація та регулювання дорожнього руху» відповідно до затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України у 2009 р. освітньо-професійної 

програми підготовки молодшого спеціаліста  напряму 070101 «Транспортні 

технології» та освітньо-кваліфікаційної характеристики, наказ №519 від 

08.05.2016р. 

Варіативні компоненти освітньо-професійної програми і освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівців зі спеціальності погоджені в  

установленому порядку. 

Згідно з діючим Положенням про організацію навчального процесу у  

вищому навчальному закладі та відповідно до освітньо-професійної програми 

розроблено навчальний план зі спеціальності, який затверджений ректором 

НТУ та директором Коледжу. 

З метою конкретизації планування навчального процесу щороку в  

коледжі формуються робочі навчальні плани. Їх  затверджує керівник. 

Навчальним планом передбачені обсяги годин аудиторних занять, 

самостійної роботи студентів, лабораторні, практичні, курсові роботи, курсові 

проекти, дипломні проекти та  виробничі практики, заліки, семестрові 

екзамени, а також кількість планових контрольних робіт з дисциплін. 

Співвідношення навчального часу між циклами підготовки відповідає вимогам 

освітньо-професійної програми. 

Вибіркова частина (варіативний компонент) складена з дисциплін 

самостійного вибору навчального закладу в межах мінімальної кількості 

навчальних годин, передбачених галузевими стандартами вищої освіти МОН з 
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метою інтеграції до Національного транспортного університету та здійснення 

ступеневої підготовки фахівців. 

Навчальні програми дисциплін розроблені на основі затверджених 

навчальних планів відповідно до анотації змісту нормативних дисциплін ОПП 

та відповідних програм Національного транспортного університету.  

Навчальні програми включають відомості про мету і завдання вивчення 

дисципліни, опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою, 

тематичний план, зміст програми за темами, плани практичних (семінарських) 

занять, завдання для лабораторних та практичних занять, самостійної роботи 

студентів, тематику рефератів, контрольних робіт, рекомендовану літературу. 

Щороку наказом директора Коледжу затверджується перелік діючих 

навчальних програм. 

На основі навчальних програм викладачами Коледжу складені робочі 

навчальні програми з кожної навчальної дисципліни. 

До робочих навчальних програм своєчасно вносяться обґрунтовані  

корективи, які відображають науково-технічні досягнення і сприяють 

розширенню професійної спрямованості майбутніх інженерів з безпеки 

дорожнього руху. 

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна 

інфраструктура» (275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 

спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху») у Коледжі 

організована згідно Закону України «Про вищу освіту», здійснюється на основі 

освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки освітньо-кваліфікаційного 

рівня  «молодший спеціаліст», освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 

фахівця, яка визначає мету вищої освіти та професійної підготовки, місце 

фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його 

компетентності, інших соціально-важливих властивостей і якостей та засобів 
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діагностики рівня якості вищої освіти (ЗД), затверджених Міністерством освіти 

і науки України. 

Практичні заняття є найважливішим елементом навчального процесу. Під 

час їх проведення застосовуються раціональні, інтерактивні методи, спрямовані 

на інтенсифікацію та ефективність аудиторної і позааудиторної роботи 

студентів. Для всіх практичних занять розроблені методичні вказівки щодо їх 

виконання. 

З метою систематизації, поглиблення і закріплення теоретичних і 

практичних знань з фахових дисциплін, навчальним планом передбачено 

виконання курсових проектів з дисципліни «Транспортно-експлуатаційні 

властивості автомобільних шляхів» та «Організація дорожнього руху» й 

курсової роботи з дисципліни «Економіка та планування організації 

дорожнього руху». 

Для виконання курсових проектів (робіт) викладачами спеціальності 

розроблені методичні вказівки, в яких зазначені мета та завдання курсових 

проектів (робіт), зміст, структура, загальні вимоги до оформлення. Приведені 

критерії оцінювання та критерії захисту, методичні рекомендації до 

опрацювання тем, зразки оформлення матеріалу та список рекомендованої 

літератури. 

Тематика курсових проектів (робіт) розглядається та затверджується на 

засіданні випускової циклової комісії. 

Всі дисципліни навчального плану спеціальності 5.07010101 «Організація 

та регулювання дорожнього руху» повністю забезпечені навчальними та 

робочими програмами навчальних дисциплін. Є в наявності відповідні 

програми, методичні рекомендації та вказівки до самостійної позааудиторної 

роботи та інших видів робіт. За останні роки викладачами Коледжу розроблено 

ряд навчально-методичних видань, більшість з яких прорецензовано та 

рекомендовано до друку науково-методичною радою НТУ. 
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Викладачі циклових (предметних) комісій проводять відповідну роботу із 

запровадження інноваційних технологій навчання і контролю знань студентів, 

створені електронні засоби навчального призначення. 

З метою розповсюдження інноваційних форм та методів проведення 

занять вивчається досвід викладачів-методистів та досвідчених викладачів. 

Для організації методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та 

ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних 

технологій, удосконалення навчально-виховного процесу в Коледжі діє 

випускова циклова комісія спеціальністі 275 «Організація дорожнього руху та 

автомобільних перевезень». Робота комісії проводиться відповідно до плану, 

затвердженого заступником директора з навчальної роботи. 

На засіданнях комісії розглядаються різноманітні питання, що стосуються 

погодження плануючої та навчально-методичної документації, тематики 

дипломних, курсових проектів (робіт), розробки та впровадження в навчальний 

процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців, 

організації навчального процесу, розробки методик викладання навчальних 

дисциплін, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських та 

індивідуальних занять. 

Пріоритетними напрямками виховної роботи у Коледжі є забезпечення 

сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та 

соціальних вимог, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу, посилення 

ролі сім’ї у вихованні молоді, збереження та покращення фізичного, психічного 

та соціального здоров’я особистості. 

Особливе місце в системі виховної роботи відводиться правовому 

вихованню за участю працівників правоохоронних органів, представників 

соціальних служб, студентського самоврядування, батьків. 

Особи, які навчаються у Коледжі, з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, перебувають на повному державному забезпеченні.  
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Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою підготовки 

фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих 

студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок та 

умінь за відповідною спеціальністю. Зі спеціальності 5.07010101 «Організація 

та регулювання дорожнього руху» студенти проходять наступні види практик: 

демонтажно-монтажна, навчально-виробнича в АТП і ДПС, технологічна та 

переддипломна. 

Базами практик є підприємства м. Вінниці, Вінницької, Київської, 

Одеської та Хмельницької областей. 

Зокрема, це ВОААП та ХОААП (Вінницька та Хмельницька обласні 

асоціації автомобільних перевізників), ТОВ «Хмельницьктранс», ТОВ 

АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ м.Одеса, Вінницька КП спеціалізована 

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху, ТОВ 

«УНАВАТРАНС» м.Фастів, ПП. «Вінниця АВТОТРАНССЕРВІС», ТОВ «КТК 

ТРАНС» м.Хмельницький, ТОВ «НІКО-ТРАНС» м.Бар та ін. , а також 

підприємства, організації, установи, як правило,  за місцем проживання 

студентів, у відповідності з договорами на підготовку та працевлаштування 

випускників. 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практик 

покладено на завідувача навчально-виробничих практик. До керівництва 

практиками залучаються досвідчені викладачі та майстри виробничого 

навчання предметних(циклових) комісій , які беруть безпосередню участь у 

навчальному процесі, з якого проводиться практика.  

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програм, захищаючи при комісії індивідуальні звіти. 

Матеріально-технічне забезпечення практичної підготовки студентів 

коледжу відповідає вимогам державних стандартів. Обладнання та прилади, 

необхідні для проведення лабораторних і практичних занять, знаходяться у 
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робочому стані і відповідають сучасним вимогам проведення лабораторно-

практичних занять. Викладачами Коледжу розроблено методичне забезпечення: 

наскрізна та робочі програми, критерії оцінювання навчальних і виробничих 

практик. Вибір сучасних баз для проведення практичного навчання дозволяє 

студентам успішно засвоїти програму. 

Проведення навчальних практик на високому рівні забезпечується у 

майстернях Коледжу. 

Санітарно-технічний стан монтажно-демонтажної майстерені відповідає 

санітарно-гігієнічним нормам. У майстерні є інструкції та журнали з охорони 

праці, протипожежної безпеки, наявні вогнегасники. 

Матеріально-технічна база майстерень постійно оновлюється.  

Коледж систематично підтримує зв'язок з базами практик студентів. 

Після закінчення кожної з практик керівники підприємств, де знаходились 

студенти, подають відгуки у навчальний заклад, в яких вказують на достатньо 

високий рівень підготовки. 

Враховуючи проблеми сьогодення, у Коледжі готують таких спеціалістів, 

які здатні працювати в нових ринкових умовах, а це можливо лише при тісному 

зв’язку навчання з виробництвом. 

ВИСНОВОК. Експертна комісія констатує, що організаційне та 

навчально- методичне забезпечення спеціальності 5.07010101 «Організація 

та регулювання дорожнього руху» галузь знань 0701 «Транспорт і 

транспортна інфраструктура» (275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті), спеціалізація «Організація та регулювання 

дорожнього руху») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» у Барському коледжі транспорту та будівництва 

Національного транспортного університету відповідає державним вимогам 

з акредитації і забезпечує належний професійний рівень підготовки. 



23 
 

                       Голова експертної комісії                              І.С.Наглюк 

РОЗДІЛ 4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Задіяні у навчальному процесі 28 викладачів. Із них: 1 кандидат 

технічних наук (3,57%), 15 мають вищу категорію (53,57%), 8 – спеціалісти І 

категорії (28,57%), 3 – спеціалісти другої категорії (10,71%), 1 – спеціаліст 

(3,57%). 

Всі викладачі вчасно пройшли ліцензовані курси підвищення кваліфікації 

у ВНЗ ІІІ-ІV р.а.  

Кадрова політика Коледжу реалізується через кадрову роботу. Її вибір 

пов'язаний не лише з визначенням основної мети, а й вибором засобів, методів, 

пріоритетів. У Коледжі проводиться відкрита активна кадрова політика, яка 

характеризується прозорістю діяльності навчального закладу для потенційних 

співробітників. 

Формування кадрового складу здійснюється відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», а також Положення БКТБ НТУ. 

Штатний розпис Коледжу складений відповідно до нормативів вищої 

школи, де передбачено посади педагогічних працівників, адміністративного та 

допоміжного персоналу. 

Склад педагогічного колективу стабільний. Більша частина викладачів 

має стаж понад 10 років. Середній вік працюючих – 40 років. 

Головою випускової циклової комісії «Організація дорожнього руху та 

автомобільних перевезень» є Дяченко Володимир Анатолійович, який працює в 

Коледжі з 01 листопада 2002 року, викладає дисципліни «Загальний курс 

транспорту», «Транспортні засоби» та «Транспортне планування міст». 

Дяченко Володимир Анатолійович закінчив Вінницький державний 

технічний університет за спеціальністю автомобілі та автомобільне 

господарство. Кваліфікація: магістр інженерної механіки. 

Освітній процес зі спеціальності забезпечують 9 предметних (циклових) 
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комісій. Викладачі Коледжу постійно працюють над підвищенням свого 

професійного рівня, педагогічної майстерності, підтримують тісний 

взаємозв’язок з професорсько-викладацьким складом та співпрацюють зі 

спорідненими кафедрами Національного транспортного університету. У 

Коледжі створена і працює «Школа молодого викладача». Для формування 

педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу викладачів, 

організована «Школа наставництва». 

Для своєчасного підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

складено перспективний план, виконання якого чітко контролюється 

заступником директора з навчальної роботи та методистом. Підвищення 

кваліфікації здійснюється в інституті післядипломної освіти НТУ, Вінницькому 

обласному інституті післядипломної освіти, а також у ВУЗах м. Вінниця, які 

мають ліцензії на даний вид освітньої діяльності.  

Підвищення кваліфікації викладачів відбувається за індивідуальним 

планом, де враховується спеціальність, зазначається термін та програма курсів. 

Програма підвищення кваліфікації розглядається на засіданні циклової 

комісії, погоджується з науковою установою або навчальним закладом, де буде 

проходити підвищення кваліфікації, і затверджується заступником директора 

Коледжу з навчальної роботи. На підставі річного плану підвищення 

кваліфікації та програми підвищення кваліфікації у Коледжі видається 

відповідний наказ про направлення викладача на курси. Термін курсового 

навчання від двох тижнів до шести місяців. Під час підвищення кваліфікації 

викладачі вивчають передовий педагогічний досвід, сучасне виробництво, 

знайомляться з новітніми досягненнями науки, техніки і технології, 

перспективами їх розвитку. Після закінчення навчання слухачі курсів 

підвищення кваліфікації отримують свідоцтва встановленого зразка. 

Після підвищення кваліфікації викладач складає звіт. Захист результатів 

підвищення кваліфікації здійснюється на засіданні циклової комісії з 
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урахуванням його практичного значення для поліпшення навчально-виховного 

процесу, циклова комісія дає рекомендації про використання результатів 

підвищення кваліфікації в навчально-виховному процесі. Рішення циклової 

комісії враховується при атестації викладача. 

На момент проведення акредитаційної експертизи всі викладачі пройшли 

підвищення кваліфікації та стажування. 

Атестація викладачів  у Коледжі проводиться відповідно до «Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України за № 1255/18550 від 14.12.2010 та «Змінами до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України за № 1473 від 20.12.2011, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 14/20327 від 10.01.2012. 

Всі педагогічні працівники проходять атестацію згідно плану. 

 

ВИСНОВОК. Склад викладачів та їх кваліфікаційний рівень 

дозволяють забезпечити достатньо високий рівень навчання студентів за 

спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» 

галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» (275 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті), спеціалізація 

«Організація та регулювання дорожнього руху»). 
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Таблиця 4.1 

Якісний склад випускової комісії «Організація дорожнього руху та автомобільних перевезень»  

спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Найменування 

посади; 

для сумісників місце 

основної роботи, 

посада 

Найменування закладу, 

який закінчив(рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Найменування всіх 

дисциплін які закріплені 

за викладачем та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

дисципліни 

Підвищення кваліфікації 

(найменування навчального 

закладу, вид документа, тема, дата 

видачі) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дяченко Володимир 

Анатолійович 

Викладач, голова 

циклової комісії 

"Організація 

дорожнього руху та 

автомобільні 

перевезення" 

Вінницький державний 

технічний університет, 

спеціальність  автомобілі 

і автомобільне 

господарство,  магістр 

інженерної 

техніки,  2002р 

Загальний курс   

транспорту (68) 

Транспортна географія 

(32) 

Транспортні засоби (36) 

Транспортне 

планування міст (50) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації:   

14.09.15р.-25.09.15р., наказ №95 від 

11.09.15р., кафедра транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху, 

свідоцтво 12СПВ №153458 від 

25.09.15р. 

2 Аншин Михайло 

Ісаакович 

Викладач Вінницький 

сільськогосподарський 

інститут, спеціальність 

механізація сільського 

господарства, інженер-

механік 1992р 

Транспортно-

експедиційна робота 

(23) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету; 

підвищення кваліфікації: 

17.05.16.-31.15.16р., наказ №78 від 

13.05.16р., кафедра транспортних 

технологій, свідоцтво ТУ 

№02070615000146-16  від 31.05.16р 

3 Мацькова 

Наталя 

Пантелеймонівна 

Викладач Сумський державний 

університет, 

спеціальність  фінанси, 

економіст, 2004р.,. 

Основи менеджменту 

(45) 

Економіка та 

планування організації 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації:   
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дорожнього руху 

(45) 

Економічна 

теорія 

(43) 

14.09.15р.-25.19.15р., наказ №91 від 

02.10.2013р., кафедра економіки, 

свідоцтво 12СПВ №153475 від 

25.09.15р. 

4 Бардаш 

Ірина Анатоліївна 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність 

транспортні системи, 

інженер з транспорту, 

2011р 

Технічна експертиза 

дорожньо-транспортних 

пригод  

(46) 

Організація контролю 

за транспортним 

процесом  

(86) 

Правове регулювання 

дорожнього руху (44) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації:   

30.11.17р.-13.12.17р., наказ №167 

від 27.11.2017р., кафедра 

транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху 

Свідоцтво ТУ 020709 95000482 від 

13.12.2017р. 

5 Школьнік Олександр 

Вікторович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність підйомно-

транспортні, будівельні, 

дорожні, меліоративні 

машини і обладнання, 

інженер-механік,  2007р. 

Правила і безпека 

дорожнього руху 

(93) 

Автоматичні засоби 

управління дорожнім 

рухом 

(49) 

Основи автоматики та 

автоматичних систем 

(45) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації  

02.10.17р. - 15.10.17р.,  наказ №128  

від 28.09.17р.,  кафедра транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху, 

свідоцтво ТУ № 02070915000360-17 

від 15.10.17р. 

6 Оржехівська Ольга 

Василівна 

Викладач, завідувач 

навчально-

виробничих практик 

Київський технологічний 

інститут харчової 

промисловості, 

спеціальність 

електропостачання 

промислових 

підприємств, міст і 

Основи охорони праці 

(18) 

Охорона  

праці в галузі 

(12) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації:   

07.10.13р.-20.10.13р.,наказ №91 від 

02.10.2013р., кафедра організації 

виробництва, свідоцтво 12СПК 



28 
 

                       Голова експертної комісії                              І.С.Наглюк 

сільського господарства, 

інженер-електрик, 1991р. 

№959103 від 20.10.13р. 

7 Гуменюк  

Іван 

Іванович 

Викладач Московське вище 

командне училище 

дорожніх і інженерних 

військ, спеціальність 

інженер по будуванню 

автомобільних доріг, 

інженер по будівництву 

автодорожніх  мостів, 

1988р. 

Організація дорожнього  

руху 

(105)  

Технічні засоби 

організації дорожнього 

руху 

(53) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації:   

14.09.15р.-25.09.15р.,наказ №95 від 

11.09.2015р., кафедра транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху, 

свідоцтво 12СПВ №153456 від 

25.09.15р. 

8 Щербатюк 

Віталій 

Броніславович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність підйомно-

транспортні, будівельні, 

дорожні, меліоративні 

машини і обладнання, 

магістр з інженерної 

механіки,  2003р. 

Дорожньо-будівельні  

машини 

(51) 

Присуджено науковий ступінь 

кандидата технічних наук із 

спеціальності двигуни та 

енергетичні установки. 

Національний транспортний 

університет . 

Диплом ДК № 015177  

від 04.07.2013р. 

 

9 Хільченко Сергій 

Олегович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність автомобілі 

та автомобільне 

господарство; інженер-

механік, 2009р. 

Вступ до спеціальності 

(18) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету; 

підвищення кваліфікації:  

07.10.13.-20.10.13р., наказ №91 від 

02.10.13р., кафедра транспортних 

технологій, свідоцтво 12СПК 

№959104  від 20.10.2013р 

 

10 Прохоров 

Олександр 

Вікторович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет,  

Транспортні 

навантажувальнно-

розівантажувальні засоби 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  
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спеціальність підйомно-

транспортні, будівельні 

дорожні меліоративні 

машини та обладнання,  

магістр з інженерної  

механіки, 2007р. 

(52) підвищення кваліфікації 

06.12.2017р. - 20.12.2017р.,  

наказ № 170 від 05.12.17р., кафедра 

дорожніх машин, свідоцтво ТУ 

№020709 15000439-17 від 20.12.17р  

 

11 Філіппов Віктор 

Петрович 

Викладач Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський 

інститут, спеціальність 

механізація сільського 

господарства, інженер 

механік, 1981р. 

 

Основи технічного 

сервісу транспортних 

засобів 

(48) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації:  

18.09.17р.-01.10.17р., наказ №118 від 

14.09.2017р., кафедра технічної 

експлуатації автомобілів та 

автосервісу, свідоцтво ТУ 

№02070915000252-17 від 01.10.17р. 

 

12 Хода 

Зоя 

Федорівна 

Викладач Київський політехнічний 

інститут, спеціальність 

технологія 

машинобудування, 

металорізні станки і 

інструменти,  інженер-

механік, 1972р. 

Конструкційні 

матеріали та основи 

стандартизації 

(45) 

Інститут економіки і бізнесу на 

транспорті Національного 

транспортного університету; 

підвищення кваліфікації:  

14.09.15р. -25.09.15р, наказ №95 від 

11.09.15р., кафедра виробництва, 

ремонту та матеріалознавства, 

свідоцтво 12СПВ №153484 від 

25.09.15р. 
 

 

 



30 
 

                       Голова експертної комісії                              І.С.Наглюк 

РОЗДІЛ 5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

 

Загальна площа приміщень у Коледжі складає 16183,15м2, що в розрахунку 

на 1 студента складає 27,76 м2. 

Згідно з навчальним планом створено 52 навчальні аудиторії та 

лабораторії, які підключені до мережі Інтернет дротово та через WiFi. 

Оснащення навчальних кабінетів і лабораторій відповідає переліку типового 

обладнання. Всі вони забезпечені як методичними, так і технічними засобами 

навчання для виконання навчальних планів та програм та забезпечують якісне 

проведення занять із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Для забезпечення навчального процесу Коледж має 84 сучасних 

комп'ютери, периферійні пристрої: кольорові сканери - 1шт, лазерні принтери -

14шт, 3- кольорових струменевих принтери, плотер формату А1 - 1шт, 

мультимедійні проектори - 3 шт, 2 ксерокси, 3 інтерактивних дошки. Діють 2 

комп'ютерних класи, відкрито інформаційний інтернет-центр в кількості 16 

комп’ютерів та 2 принтери. 

Створено комп'ютерну мережу з виділеним сервером і підключенням до 

мережі Інтернет, яка охоплює всі комп'ютери. Студенти і викладачі 

використовують Інтернет безкоштовно, без обмежень в часі у встановлені 

години. Впровадженню та розвитку комп'ютерної техніки та програмного 

забезпечення сприяє створений комп'ютерний центр, де є можливість друку 

власних посібників, опорних конспектів,  інших видів методичного 

забезпечення. Центр має велику бібліотеку прикладних програм, що постійно 

поповнюється завдяки мережі Інтернет, до якої є доступ дротово та через WiFi. 

Для організації прийому заяв від абітурієнтів, підрахунку балів 

сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти вступників, 

визначення їх рейтингу під час вступної компанії використовується власна 
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програмна розробка «Картотека абітурієнтів 2013», інтегрована з Єдиною 

державною електронною базою з питань освіти.  

На балансі Коледжу студентський гуртожиток на 450 місць, що забезпечує 

потребу на 100%. Житлові кімнати обладнані твердим і м'яким інвентарем. Є 

дві читальні зали, обладнані комп'ютерами з підключенням до мережі Інтернет 

дротово та через WiFi, кімнати санітарної гігієни, душові. 

Працюють стоматологічний і медичний кабінети. До послуг студентів 

їдальня на 150 місць, кафе на 30 місць, де під час перерви можна придбати 

випічку та гарячі напої. 

Спортивний комплекс включає в себе спортивну залу, 2 тренажерні, 

борцівцьку, тенісну зали, реабілітаційний центр «Здоров’я», літні спортивні 

майданчики, футбольне та волейбольне поля, майданчик для військової 

підготовки юнаків. Наявні всі необхідні споруди і обладнання для фізичного 

виховання і допризовної підготовки юнаків. 

Для проведення урочистих заходів, конференцій Коледж має актову залу 

на 420 місць.  

У навчальному закладі створені умови для творчої праці викладачів та 

успішного навчання студентів. Вирішуються питання зміцнення матеріально – 

технічної бази навчального закладу. 
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Таблиця 5.1 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими  

приміщеннями  

№ 

з/п 
Найменування приміщення 

Площа приміщень (кв. метрів) 

усього 

у тому числі 

власних 
орендо-

ваних 

зданих в 

оренду 

1. 
Приміщення, усього:   

у тому числі: 
16183,15 16183,15 - 976,4 

1.1. 

Приміщення для занять 

студентів, курсантів, слухачів 

(лекційні, аудиторні 

приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

2617,5 

2617,5 

(згідно 

технічної 

документації) 

- - 

1.2. Комп’ютерні лабораторії 179,7 179,7 - - 

1.3. Спортивні зали 513 513 - - 

2. 

Приміщення для науково- 

педагогічних (педагогічних) 

працівників 

117,9 117,9 - - 

3. Службові приміщення 935,1 935,1 - 55,9 

4. Бібліотека, у т.ч. читальні зали 385,1 385,1 - - 

5. Гуртожиток 5674,1 5674,1 - 215,4 

6. Їдальні, буфети 754,24 754,24 - 699,1 

7. Медичний пункт 29,9 29,9 - - 

8. Вестибуль 309,7 309,7 - 6 

9. Майстерні 716,1 716,1 - - 

10. 
Гараж-майстерня з 

прибудовами, котельня  
508,1 508,1 - - 

11. 
Суспільно-побутові 

приміщення 
3330,1 3330,1 - - 

12. Павільйон під навчальні класи 112,7 112,7 - - 
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ВИСНОВОК. Експертна комісія підтверджує, всі дані, наведені в 

акредитаційній справі стосовно матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу, відповідають дійсності і забезпечують можливість 

підготовки фахівців з напряму підготовки 6.070101 «Транспортні 

технології» за спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання 

дорожнього руху» галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна 

інфраструктура» (275 Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті), спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього 

руху»). Навчальні приміщення відповідають санітарним та будівельним 

нормам, а також нормативним документам, що регламентують порядок 

проведення освітньої діяльності. 

 



34 
 

                       Голова експертної комісії                              І.С.Наглюк 

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

Структурним підрозділом кожного навчального закладу є бібліотека. 

Незалежно від підпорядкування функції бібліотеки – освітня, інформаційна та 

виховна – не змінюються. 

Освіта і бібліотека – це два поняття невід’ємні одне від одного. Адже 

бібліотеки навчальних закладів зорієнтовані на задоволення потреб 

користувачів. 

В структуру бібліотеки входить – 3 читальних зали, розрахованих на 200 

робочих місць, абонемент та книгосховище. Загальна площа приміщень 

бібліотеки складає 257,4м², книгосховища – 102,7м², абонементу (зона 

обслуговування читачів) – 24,7м², 3 читальних зали – 130,0 м². 

Одна читальна зала у гуртожитку комп’ютеризована. У ній встановлено 

10 ПК DELL Optiplex 780 (Intel Core 2 Duo / 8 Gb RAM), монітори DELL 19" та 

1 TP-Link TL-WR841N маршрутизатор Wi-Fi 300 Mbps. Студенти мають 

можливість безкоштовно користуватися найсучаснішою інформацією світу. 

В бібліотеці працюють три досвідчених працівники, всі мають вищу 

професійну освіту.  

Бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким 

структурним підрозділом навчального закладу. Робота бібліотеки щільно 

пов’язана з навчальними та виховними планами Коледжу. 

Бібліотечний фонд формується відповідно до навчальних планів, згідно 

профілю дисциплін та інформаційних потреб читачів. Фонд бібліотеки на 

01.01.17 р. становить – 38328 примірників, серед яких 32000 навчальної, одна 

тисяча довідково-інформаційної та 5328 літературно-художніх видань, технічна 

література становить - 20410 примірники, з яких книжковий фонд – 37674, а 
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також у фонд бібліотеки входять методичні розробки викладачів, курси лекцій , 

періодичні видання та інші джерела інформації. 

Послугами абонементу та читального залу користується близько 800 

читачів. Здійснюється індивідуальне та групове обслуговування. В читальній 

залі до послуг читачів карткові алфавітний та систематичні каталоги, тематичні 

картотеки та картотеки періодичних видань, відеотеки тощо. Протягом року 

бібліотеку відвідують більше 6500 разів, видається більше 28 тисяч документів. 

Бібліотечний фонд різноманітний. Є в наявності видання українською, 

російською та іноземними мовами, навчально-методична література, навчальні 

посібники, шкільні підручники, довідники з різних галузей знань, 

енциклопедичні видання, художня література, фахові періодичні видання. 

Належним чином ведуться сумарні та інвентарні книги, зошити заміни 

загублених книг. Велика увага - зберіганню книжкового фонду. Щороку 

проводиться відбір книг, що потребують ремонту. Деякі книги ремонтують в 

ході роботи, інші – в канікулярний період. Один раз в п’ять років проводиться 

інвентаризація бібліотечного фонду.  

Працівники бібліотеки беруть активну участь у проведенні виховної 

робити в Коледжі як в урочний, так і в позаурочний час. В приміщенні  

бібліотеки проводяться: конференції, літературні та тематичні вечори, диспути, 

круглі столи, мультимедійні презентації, буктрейлери, буккросинги, краєзнавчі 

квести, відеоуроки, бесіди, бібліографічні огляди, виховні години на 

різноманітну тематику. Розробляються сценарії для проведення відкритих 

масових заходів як на виховні години в Коледжі, так і в гуртожитку.  

 

ВИСНОВОК. Інформаційне забезпечення, яке має Барський коледж 

транспорту та будівництва Національного транспортного університету 

дозволяє проводити якісну підготовку кваліфікованих фахівців з напряму 

підготовки 6.070101 «Транспортні технології» за спеціальністю 5.07010101 
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«Організація та регулювання дорожнього руху» (275 Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті), спеціалізація «Організація та 

регулювання дорожнього руху») і відповідає ліцензійним умовам надання 

освітніх послуг в галузі вищої освіти. 
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РОЗДІЛ 7. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

Аналіз результатів освітньої діяльності, проведений за показниками 

успішності студентів (остання екзаменаційна сесія та за контрольним 

вимірюванням залишкових знань), підтверджує достатній рівень підготовки з 

дисциплін різних циклів. 

В процесі акредитаційної експертизи, відповідно  до затвердженого 

графіка, були проведені комплексні контрольні роботи з циклів дисциплін 

соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної 

підготовки. 

Контроль здійснено за затвердженими курсами дисциплін відповідно до 

діючих програм з використанням пакетів комплексних контрольних робіт, які 

розроблені відповідними предметними (цикловими) комісіями Коледжу. 

У відповідності до графіку (додаток1). 

Рівень підготовки молодших спеціалістів з напряму підготовки 6.070101 

«Транспортні технології» за спеціальністю 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна 

інфраструктура» (275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 

спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху») відповідає 

необхідним вимогам, про що свідчать результати виконання студентами 

комплексних контрольних робіт (таблиця 7.1). 

Навчальним планом зі спеціальності 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» (275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)) передбачено виконання курсових проектів з 

дисциплін «Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів», 

«Організація дорожнього руху» та курсової роботи з дисципліни «Економіка та 

планування організації дорожнього руху». 
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Викладачами Коледжу розроблена відповідна тематика та методичні 

вказівки щодо їх виконання. 

У процесі експертизи вибірково були перевірені курсові проекти і роботи 

наступних студентів (таблиця 7.3.). 

За обсягом та змістом курсові проекти відповідають вимогам програми 

підготовки фахівців. Частина розрахунків виконана на комп’ютерах з 

використанням прикладних програм, розроблених викладачами коледжу. 

Середня розбіжність між оцінками викладачів Коледжу та експертів 

складає 0,1 бала, що відповідає нормативам. 

У результаті перевірки звітів про виробничу (технологічну) та 

переддипломну практики встановлено, що затверджені програми практик 

виконані в повному обсязі. Студенти ознайомились з виробничо-господарською 

діяльністю експлуатаційних підприємств, що здійснюють перевезення 

автомобільним транспортом, системою їх управління, функціями посадових 

осіб, відділами управлінь.  

Розбіжність між оцінками звітів з практик навчального плану і експертів 

становить – 0,1 бала. 

Державна атестація студентів передбачає захист дипломного проекту. 

Викладачами Коледжу розроблені методичні вказівки для виконання 

дипломних проектів в цілому, а також з окремих розділів, які наявні в 

бібліотеці Коледжу в достатній кількості. 
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Таблиця 7.1 

Результати останньої екзаменаційної сесії студентів спеціальності 5.07010101 

«Організація  та регулювання дорожнього руху»   

Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного університету 

Найменування 

дисциплін К
у
р

с 

Г
р
у

п
а 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 

Виконали 

роботу 
Одержали оцінки 

Загальна 

успіш-

ність, 

% 

Якісна 

успіш-

ність, 

% 

К
іл

ьк
іс

ть
 

ст
у
д

ен
ті

в
 

% 

«5» «4» «3» «2» 

В
сь

о
го

 

%
 

В
сь

о
го

 

%
 

В
сь

о
го

 

%
 

В
сь

о
го

 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цикл гуманітарної підготовки 

Історія України 2 ОР-3 15 15 100 1 6,67 7 46,67 7 46,67 - - 100 53,33 

Українська мова (за 

професійним 

спрямування) 

3 ОР-2 10 10 100 - - 5 50,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямування) 

3 ОР-2 10 10 100 - - 6 60,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Основи правознавства 2 ОР-3 15 15 100 - - 9 60,00 6 40,00 - - 100 60,00 

Економічна теорія 2 ОР-3 15 15 100 - - 8 53,33 7 46,67 - - 100 53,33 

Основи філософських 

знань 
2 ОР-3 15 15 100 - - 9 60,00 6 40,00 - - 100 60,00 

Соціологія 

 
4 ОР-1 11 11 100 1 9,09 5 45,45 5 45,45 - - 100 54,55 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Культурологія 3 ОР-2 10 10 100 1 10,00 5 50,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Фізичне виховання 3 ОР-2 10 10 100 - - 6 60,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Психологія 3 ОР-2 10 10 100 - - 5 50,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

Транспортна 

географія 
2 ОР-3 15 15 100 - - 9 60,00 6 40,00 - - 100 60,00 

Конструкційні 

матеріали та основи 

стандартизації 

2 ОР-3 15 15 100 2 20,00 7 40,00 6 40,00 - - 100 60,00 

Креслення 3 ОР-2 10 10 100 - - 5 50,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Вища математика 3 ОР-2 10 10 100 1 10,00 4 40,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Електротехніка та 

електроніка 
3 ОР-2 10 10 100 - - 6 60,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Основи технічної 

механіки 
3 ОР-2 10 10 100 - - 5 50,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Обчислювальна 

техніка 
3 ОР-2 10 10 100 - - 6 60,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Загальний курс 

транспорту 
3 ОР-2 10 10 100 1 10,00 5 50,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Основи екології 2 ОР-3 15 15 100 - - 8 53,33 7 46,67 - - 100 53,33 

Безпека 

життєдіяльності 
2 ОР-3 15 15 100 - - 9 60,00 6 40,00 - - 100 60,00 

Фізика 3 ОР-2 10 10 100 1 10,00 5 50,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Основи менеджменту 

 
4 ОР-1 11 11 100 - - 7 63,64 4 36,36 - - 100 63,64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цикл професійної  підготовки 

Організація 

дорожнього руху 
4 ОР-1 11 11 100 1 9,09 5 45,45 5 45,45 - - 100 54,55 

Транспортно-

екпплуатаційні 

властивості 

автомобільних доріг 

3 ОР-2 10 10 100 1 10,00 5 50,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Технічні засоби 

організації 

дорожнього руху 

4 ОР-1 11 11 100 - - 6 54,55 5 45,45 - - 100 54,55 

Правила і безпека 

дорожнього руху 
3 ОР-2 10 10 100 - - 5 50,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Технічна експертиза 

дорожньо-

транспортних пригод 

4 ОР-1 11 11 100 2 18,18 5 45,45 4 36,36 - - 100 63,64 

Основи охорони праці 3 ОР-2 10 10 100 2 20,00 4 40,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Економіка та 

планування 

організації 

дорожнього руху 

4 4 ОР-1 11 11 2 18,18 5 45,45 4 36,36 - - 100 63,64 

Дорожньо-будівельні 

машини 
3 2ОР-2 10 10 100 - - 5 50,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Автоматичні засоби 

управління дорожнім 

рухом 

 

3 2ОР-2 10 10 100 - - 5 50,00 5 50,00 - - 100 50,00 



42 
 

Голова експертної комісії                       І.С.Наглюк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Правове регулювання 

дорожнього руху 
4 ОР-1 11 11 100 2 18,18 5 45,45 4 36,36 - - 100 63,64 

Транспортне 

планування міст 
4 ОР-1 11 11 100 1 9,09 6 54,55 4 36,36 - - 100 63,64 

Основи автоматики та 

автоматичних систем 
4 ОР-1 11 11 100 - - 6 54,55 5 45,45 - - 100 54,55 

Вступ до 

спеціальності 
3 2ОР-2 10 10 100 1 10,00 5 50,00 4 40,00 - - 100 60,00 

Охорона праці в галузі 4 ОР-1 11 11 100 1 9,09 6 54,55 4 36,36 - - 100 63,64 

Транспортні засоби 2 ОР-3 15 15 100 1 9,09 6 54,55 4 36,36 - - 100 63,64 

Основи технічного 

сервісу транспортних 

засобів 

3 2ОР-2 10 10 100 1 10,00 4 40,00 5 50,00 - - 100 50,00 

Транспортні 

навантажувально-

розвантажувальні 

засоби 

2 ОР-3 15 15 100 - 9 60,00 6 40,00 - - 100 60,00 9 

Організація контролю 

за транспортним 

процесом 

4 ОР-1 11 11 100 2 18,18 5 45,45 4 36,36 - - 100 63,64 

Транспортно-

експедиційна робота 
4 ОР-1 11 11 100 - - 7 63,64 4 36,36 - - 100 63,64 
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Таблиця 7.2 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (самоаналіз) 

студентами спеціальності 5.07010101 «Організація і регулювання дорожнього руху» 

Барського коледжу транспорту та будівництва НТУ  

№ 

з/п 
Дисципліна 

Кіль- 

кість 

студе 

нтів 

Виконували 

ККР 

Одержали оцінки  

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

Я
к
іс

ть
 

у
сп

іш
н

іс
ть

, 
%

 

5 4 3 2 

К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % 

 Цикл соціально-економічної (гуманітарної) підготовки 

1. Основи правознавства 11 11 100 1 9,09 6 54,54 4 36,37 - - 100 63,63 

2. 
Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 
11 11 100 - 0 6 54,54 5 45,46 - - 100 54,54 

 Всього 22 22 100 1 9,09 12 54,54 9 40,91 - - 100 59,08 

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

1. Загальний курс транспорту 11 11 100 - 0 6 54,54 5 45,46 - - 100 54,54 

2. Електроніка та електротехніка 11 11 100 - 0 6 54,54 5 45,46 - - 100 54,54 

 Всього 22 22 100 - 0 12 54,54 5 45,46 - - 100 54,54 

Цикл спеціальної (фахової) підготовки 

1. 
Охорона праці.  

Охорона праці в галузі 
11 11 100 2 18,18 6 54,54 3 27,28 - - 100 72,72 

2. Організація дорожнього руху 11 11 100 - 0 6 54,54 5 45,46 - - 100 54,54 

 Всього 22 22 100 2 18,18 12 54,54 8 36,37 - - 100 63,63 
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Таблиця 7.3 

Результати  

перевірки курсових  проектів і робіт за спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього 

руху» у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного транспортного університету 

 

№  

з/п 

Прізвище та 

ініціали студента 
Група Тема курсового проекту (роботи) 

Прізвище та 

ініціали 

керівника 

проекту О
ц

ін
к

а
 

к
ер

ів
н

и
к

а
 

О
ц

ін
к

а
 

ек
сп

ер
т
н

о
ї 

к
о

м
іс

ії
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг 

1 Акімова І.С. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 4 4 

2 Атаманюк В.В. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 4 4 

3 Вовк В.Л. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 5 5 

4 Клешко Д.О. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 3 3 

5 Козловський Я.В. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 3 3 

6 Лизак Я.В. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 5 4 
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7 Мельничук Д.О. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 4 4 

8 Саволюк А.О. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 3 3 

9 Урушадзе А.А. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 3 3 

10 Штурхецький Д.В. 3ОР-2 
Транспортно-експлуатаційні властивості 

автомобільних доріг 
Маремуха І.Г. 4 4 

Організація дорожнього руху 

1 Вовк В.В. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

С.Миколая та Бонни Сфорци 
Гуменюк І.І. 4 5 

2 Ворушило В.В. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

С.Миколая та Бонни Сфорци 
Гуменюк І.І. 5 5 

3 Дрозд В.В. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Центральна та Соборна 
Гуменюк І.І. 4 4 

4 Зелінський О.В. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Каштанова та Героїв Майдану 
Гуменюк І.І. 3 3 

5 Кульчицький М.Ю. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Комарова та Героїв Майдану 
Гуменюк І.І. 3 3 

6 Наєнко В.В. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Центральна та Героїв Майдану 
Гуменюк І.І. 4 4 

7 Пікас Я.Ю. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Соборна та Центральна 
Гуменюк І.І. 3 3 
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8 Рибак В.М. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Центральна та Героїв Майдану 
Гуменюк І.І. 4 4 

9 Томченко К.М. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Центральна та Героїв Майдану 
Гуменюк І.І. 3 3 

10 Чорний К.О. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Центральна та Героїв Майдану 
Гуменюк І.І. 3 3 

11 Шуляк О.Й. 4ОР-1 
Покращення системи ОДР на перехресті вулиць 

Соборна та Центральна 
Гуменюк І.І. 4 4 

Економіка та планування організації дорожнього руху 

1 Вовк В.В. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 5 4 

2 Ворушило В.В. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 5 5 

3 Дрозд В.В. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 4 4 

4 Зелінський О.В. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 5 5 

5 Кульчицький М.Ю. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
 

Кулик В.В. 3 3 

6 Наєнко В.В. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 4 4 

7 Пікас Я.Ю. 4ОР-1 Економіка та планування організації Кулик В.В. 3 3 
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дорожнього руху 

8 Рибак В.М. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 4 4 

9 Томченко К.М. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 3 3 

10 Чорний К.О. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 3 3 

11 Шуляк О.Й. 4ОР-1 
Економіка та планування організації 

дорожнього руху 
Кулик В.В. 4 4 
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ВИСНОВОК. Вивчивши стан якості підготовки випускників 

освітнього рівня «молодший спеціаліст» з напряму підготовки 6.070101 

«Транспортні технології» за спеціальністю 5.07010101 «Організація  та 

регулювання дорожнього руху» (275 «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)») експертна комісія дійшла висновків, що 

навчальний заклад дотримується вимог державних стандартів якості 

освіти та акредитації. 



49 
 

                         Голова експертної комісії                       І.С.Наглюк 

РОЗДІЛ 8. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Внутрішня система забезпечення якості діяльності Коледжу базується на 

прийнятому 01 липня 2014 року Законі України «Про вищу освіту», 

нормативно-правових документах Міністерства освіти та науки  України. 

Основні завдання щодо забезпечення якості освіти визначені 

«Концепцією освітньої діяльності та розвитку Барського коледжу транспорту та 

будівництва Національного транспортного університету», ухваленого 

педагогічною радою від 30.08.2016 року, протокол за № 1. 

Система внутрішнього забезпечення  якості передбачає здійснення  

коледжем таких заходів: 

- визначення принципів забезпечення якості освіти; 

- здійснення моніторингу та періодичного огляду освітніх програм; 

- забезпечення підвищення  кваліфікації педагогічних  працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі  самостійної роботи студентів за кожною освітньою 

програмою; 

- інші заходи. 

Метою системи забезпечення якості є зростання конкурентоспроможності 

Коледжу за рахунок високої якості процесів та ресурсів, сучасної моделі  

управління. 

Основними завданнями підвищення рівня якості навчання є: 

- повне використання ліцензованих обсягів, на спеціальностях; 

- продовження реалізації ступеневої освіти через створення  інтегрованої 

неперервної системи відбору і підготовки студентів «коледж – 

університет»; 

- розробка навчальних програм та навчальних планів, які  б відповідали 

запитам ринку праці; 
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- впровадження в практику освітньої діяльності Коледжу компетентнісного 

підходу при формуванні навчальних програм, засобів діагностики та 

критеріїв оцінювання знань студентів; 

- впровадження інформаційних інтерактивних технологій навчання; 

- залучення роботодавців освітньої галузі до участі в підготовці та 

реалізації навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій,  

узгодження з ними освітніх і професійних стандартів; 

- забезпечення освітнього процесу новітнім лабораторним обладнанням та 

матеріалами; 

- впровадження у освітній процес та діяльність бібліотеки сучасних 

інформаційних і комп’ютерних технологій. 

Система внутрішнього забезпечення якості в Коледжі передбачає 

контроль за: 

- кадровим забезпеченням освітньої діяльності; 

- навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; 

- матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності; 

- якістю проведення навчальних занять; 

- якістю знань студентів; 

- забезпечення  мобільності студентів. 

Координацію роботи з внутрішнього забезпечення якості в Коледжі 

надано адміністративній раді, а функції ради з якості – методичній раді. З 

метою залучення педпрацівників до розробки й впровадження  системи 

забезпечення якості, координації методичної роботи, створення  документації з 

якості, розв’язування поточних завдань, аналізу й оцінки проведених робіт 

створені циклові (предметні) комісії. 

Оцінювання здобувачів кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

відбувається у відповідності до затверджених наказом директора та схвалених 

методичною радою Коледжу від 15.01.2016 за № 05-осн. Положень і зокрема 

«Положення про організацію поточного та підсумкового контролю успішності 
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студентів у Барському коледжі транспорту та будівництва Національного 

транспортного університету» та «Положення про систему контролю якості 

навчального процесу у Барському коледжі транспорту та будівництва 

Національного транспортного університету». Оцінювання роботи педагогічних 

працівників проводиться у відповідності до «Положення про рейтингове 

оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Барського 

коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного 

університету», «Положення про атестацію предметних (циклових) комісій 

Барського коледжу транспорту та будівництва Національного транспортного 

університету». 

 

ВИСНОВОК. Експертна комісія  констатує, що у Барському коледжі 

транспорту та будівництва Національного транспортного університету 

здійснюється системна робота щодо побудови внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до державних вимог 

акредитації. 
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РОЗДІЛ 9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 

ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №658 «Про 

затвердження порядку проведення державної атестації загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів, наказу МОН України №772 

від 17.06.13 «Про затвердження орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технологічних закладів», тощо, у 

Коледжі департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної 

адміністрації була проведена атестаційна експертиза загальноосвітньої 

підготовки (наказ №94 від 06.03.2015 р.) 

Зауваження, які мали місце під час перевірки: 

1. Поповнити бібліотеку Коледжу новими фаховими виданнями, 

підручниками та посібниками. 

На сьогодні Коледж майже на 100% забезпечений шкільними 

підручниками. На це із спеціального фонду витрачено понад 16 тис.грн. 

Методичний кабінет та бібліотека Коледжу щорічно отримує комплекти 

видань: 

- інформаційний (газ. «Освіта України», журнал «Інформаційний збірник 

та коментарі Міністерства освіти і науки України» 

- вища освіта (спецвипуск газети «Освіта України», «Педагогічна 

газета», журнали «Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії 

педагогічних наук», «Вища освіта України») 

- шкільний ( журнали «Біологія і хімія в різній школі», «Географія та 

економіка в рідній школі», «Історія в рідній школі», «Іноземні мови в школах 

України», «Фізика і астрономія в рідній школі», «Українська мова і література в 

школах України», «Всесвітня література в школах України», «Фізичне 

виховання в рідній школі»). 
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Крім того, передплачуються журнали «Військо України», «Автопрофі», 

«Автомайстер», «Автошляховик України », «Безпека життєдіяльності », «Все 

про охорону праці», «Діловодство та документооблік», «Зустрічна смуга», 

«Перевізник UA», «Сигнал», «Автомайстерня» тощо. 

На 2018 рік оформлена передплата  на суму 5640 гривень. 

 

2. Придбати сучасне обладнання та оргтехніку для читальної зали  

В 2016 році читальна зала навчального закладу обладнана комп’ютерами 

у кількості 2 одиниці, проектором Epson EB-X03, принтером Samsung Xpress та 

ксероксом. Одна читальна зала у гуртожитку комп’ютеризована. В ній 

встановлено 10 ПК DELL Optiplex 780 (Intel Core 2 Duo / 8 Gb RAM), монітори 

DELL 19" та 1 TP-Link TL-WR841N маршрутизатор Wi-Fi 300 Mbps. 

Виконуючи зауваження Акту ліцензійної експертизи підготовки фахівців 

зі спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» в 

коледжі протягом 2014 – 2017рр.: 

- розширено та оновлено комп’ютерний парк на 24 одиниці (127,2 

тис.грн); 

- проведено доукомплектування бібліотечного фонду підручниками та 

навчальними посібниками з грифом Міністерства освіти і науки України і 

таких, які рекомендовані науково-методичною комісією з галузі знань 0701 

«Транспорт і транспортна інфраструктура», на 335 одиниць (загальна сума 10 

тис. 200 грн.); 

- зі всіх предметів спеціальності розроблені відеотеки та електронні версії 

навчально-методичної документації. 
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РОЗДІЛ 10. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС 

ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНИХ ДО МОН 

АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Відповідно до результатів попередньої експертизи акредитаційних 

матеріалів Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018р., вх.№464-ас, 

експертна комісія безпосередньо на місці звернула увагу на кадрове 

забезпечення, наявність електронного ресурсу, де розміщені навчально-

методичні матеріали, наявність пояснювальної записки до перспективного 

навчального плану 2018 року, оновлення фахової періодичної літератури на 

2018 рік, наявність в ЄДЕБО інформації про відповідність навчальних 

приміщень санітарним нормам і правилам і правилам пожежної безпеки та 

даних про голову циклової комісії Дяченка В.А. спеціальності 5.07010101 

«Організація та регулювання дорожнього руху (275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)». 

Перелік зауважень та результати перевірки наведено в таблиці 10.1 

Таблиця 10.1 

№ 

з/п 
Зауваження Результати перевірки 

1 2 3 

1 

Надати відомості про 

рівень наукової та 

професійної активності 

викладачів, табл.2.3.3 

(Постанова КМУ №1187 

від 30.12.2015р.) 

Комісією перевірено атестаційні листи всіх 

викладачів, які заявлені в акредитаційній справі. 

В атестаційних характеристиках кожного чітко 

прописано даний вид діяльності. 

На основі них та з доповненнями 2017-

2018н.р. укладено додатки 2,3 експертних 

висновків 

2 

З’ясувати та 

відобразити в експертних 

висновках інформацію 

щодо забезпечення 

закладу електронним 

ресурсом, де розміщені 

науково-методичні 

матеріали. 

 

Барський коледж транспорту та будівництва 

НТУ має досить змістовний веб-ресурс 

(http://bktbntu.com.ua). 

У розділі «Спеціальності» (спеціалізація 

«Організація та регулювання дорожнього руху») 

розміщено навчально-методичні матеріали - 

http://bktbntu.com.ua/page/oprd. Додаток 4. 
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1 2 3 

3 

Відсутня 

пояснювальна записка до 

навчального плану 2018р. 

Зауваження усунено. Пояснювальна записка 

до перспективного навчального плану 2018року 

додається. Додаток 5. 

4 

Відсутня інформація 

про оновленість фахової 

періодичної літератури у 

2018 році 

У розділі 2.5 Інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності акредитаційної справи  

(табл. 2.5.3) наведено перелік фахових 

періодичних видань. Перевірено підписку на 

2018 рік. На всю заявлену періодику підписка 

продовжена (рахунок №10 від 10.11.2017р.) на 

суму 5640,70 грн. Додаток 6. 

5 

В ЄДЕБО відсутня 

інформація про 

відповідність навчальних 

приміщень санітарним 

нормам і правилам і 

правилам пожежної 

безпеки. 

Під час перевірки експертною комісією 

встановлено, що в акредитаційній справі 

(самоаналізі) така інформація наявна (сторінка 

70-75), а в ЄДЕБО занесена неправильно. 

Помилку усунено. Додатки 7,8. 

6 

Голова циклової 

комісії за даними ЄДЕБО 

є викладачем циклової 

комісії спеціальності 

5.07010102 

Комісією встановлено, що у наказі №109 від 

14 серпня 2017 року Дяченко Володимир 

Анатолійович призначений головою випускової 

комісії  спеціальності 275 Транспортні 

технології (на автомобільному транспорті) -  

«Організації дорожнього руху та автомобільних 

перевезень» (витяг з наказу додається). 

Відомості в єдиній базі оновлено. Додаток 9. 

 

ВИСНОВОК. Зауваження, виявлені попередньою експертизою 

поданих матеріалів акредитаційної справи (вх.№464-ас від 19.04.2018р.) 

експертною комісією були перевірені на місці. На 01.06.2018р. всі вони були 

усунені.  
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РОЗДІЛ 11. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

Проведена експертна перевірка підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» в 

Коледжі, аналіз матеріалів акредитаційної справи дають підстави  зробити 

наступні висновки: 

1. У Коледжі наявні всі нормативні документи, що забезпечують правові 

основи та концепцію освітньої діяльності навчального закладу, відповідне 

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення. Діяльність педагогічного 

колективу відзначається стабільністю та стратегічною спрямованістю на 

підготовку висококваліфікованих фахівців, в тому числі за  спеціальністю 

5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху».  

2. Проведений аналіз формування контингенту студентів показав, що у 

Коледжі проводиться активна профорієнтаційна робота серед абітурієнтів. 

Формування контингенту студентів здійснюється за рахунок державної форми 

навчання та форми  навчання за контрактом. Враховуючи потреби регіону в 

фахівцях з організації та регулювання дорожнього руху, динаміку прийому 

студентів за останні роки, а також можливості Коледжу здійснювати підготовку 

студентів за спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання 

дорожнього руху» доцільно і надалі забезпечувати надання освітньої послуги 

щодо отримання кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

спеціальністю що акредитується з ліцензійним обсягом прийому за денною 

формою навчання  50 осіб. 

3. Аналіз змісту підготовки фахівців засвідчив, що освітній процес з 

організації та регулювання дорожнього руху організовано відповідно до чинних 

державних стандартів і вимог, навчальний план  виконується у повному обсязі і 

дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців за вказаною спеціальністю. 

4. Проведений аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки 

молодших спеціалістів за спеціальністю 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» показав, що випускаючою цикловою комісією 
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виконано значний обсяг роботи з підготовки відповідної документації. З усіх 

навчальних дисциплін розроблені навчальні і робочі програми, пакети 

комплексних контрольних робіт, програми технологічної та переддипломної 

практик, підготовлені методичні вказівки до виконання курсових робіт, 

курсових та дипломних проектів. Бібліотека Коледжу укомплектована 

достатньою кількістю сучасних підручників, навчальних посібників для 

дисциплін фахової підготовки. За між акредитаційний період фонд бібліотеки 

був поновлений значною кількістю нових надходжень навчальної літератури. 

Експертна комісія констатує, що навчально-методичне забезпечення 

теоретичної та практичної підготовки фахівців з організації та регулювання 

дорожнього руху в цілому  відповідає державним вимогам щодо акредитації та 

забезпечує якісну підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста. 

5. Освітню діяльність спеціальності 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» забезпечують 28 викладачів. Із них: 1 кандидат 

технічних наук (3,57%), 15 мають вищу категорію (53,57%), 8 – спеціалісти І 

категорії (28,57%), 3 – спеціалісти другої категорії (10,71%), 1 – спеціаліст 

(3,57%). 

Усі вони мають відповідну освіту та досвід роботи за спеціальністю. 

Освітній процес зі спеціальності забезпечують 9 предметних (циклових) 

комісій. Викладачі коледжу постійно працюють над підвищенням свого 

професійного рівня, педагогічної майстерності, підтримують тісний 

взаємозв’язок з професорсько-викладацьким складом та співпрацюють зі 

спорідненими кафедрами Національного транспортного університету. 

Склад викладачів, їх кваліфікаційний рівень дозволяють забезпечити 

достатньо високий рівень навчання студентів за спеціальністю 5.07010101 

«Організація та регулювання дорожнього руху». 

6. Аналіз матеріально-технічного забезпечення показав, що освітній 

процес забезпечений необхідними навчальними приміщеннями та оснащений 

лабораторною базою. Аудиторний фонд та лабораторії Коледжу відповідають 
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вимогам охорони праці і санітарного стану. Наявна матеріально-технічна база 

дозволяє забезпечити якісну фахову підготовку молодших спеціалістів.  

Експертна комісія підтверджує, що всі дані, наведені в акредитаційній 

справі стосовно матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, 

відповідають дійсності і забезпечують можливість підготовки фахівців за 

спеціальністю 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху». З 

метою покращення матеріально-технічної бази потрібно продовжити роботу з 

впровадження в освітній процес сучасного діагностичного та технологічного 

обладнання для обслуговування та ремонту сучасних автотранспортних засобів. 

7. У результаті експертизи встановлено, що комп’ютерне та інформаційне 

забезпечення дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки 

молодших спеціалістів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання 

дорожнього руху» відповідає акредитаційним вимогам. Однак слід активізувати 

роботу щодо поповнення бібліотечного фонду Коледжу з дисциплін фахової 

підготовки сучасними підручниками і посібниками. 

8. Якість підготовки фахівців за спеціальністю 5.07010101 «Організація та 

регулювання дорожнього руху» визначалась шляхом аналізу результатів 

останньої екзаменаційної сесії, виконання студентами комплексних 

контрольних робіт (ККР), результатів захисту студентами курсових проектів, 

підсумків державної атестації. 

Аналіз результатів екзаменаційної сесії свідчить, що якість навчання 

студентів у Коледжі відповідає вимогам акредитації. 

З метою оцінки гуманітарної і природничо-наукової підготовки студентів були 

проведені комплексні контрольні роботи з гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін, дисциплін математичної та природничо-наукової 

підготовки, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін: «Основи 

правознавства», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Загальний 

курс транспорту»; «Електроніка та електротехніка», «Охорона праці. Охорона 

праці в галузі», «Організація дорожнього руху». 
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Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу гуманітарної 

та соціально-економічної підготовки показав, що більшість студентів виконали 

поставлені завдання, показали достатню теоретичну підготовку, знання базових 

понять та визначень, орієнтуються в сучасних соціально-економічних та 

політичних ситуаціях. Середня абсолютна успішність складає 100%, середня 

якість навчання – 59,08%. 

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу математичної 

та природничо-наукової підготовки показав, що більшість студентів виконали 

поставлені завдання, виявили достатню теоретичну підготовку, вміння вести 

розрахунки та виконувати практичні завдання. Студенти добре орієнтуються у 

виборі методів розв’язання задач, обґрунтовують отримані результати. Середня  

абсолютна успішність складає 100%, середня якість навчання – 54,54 %. 

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу професійно-

практичної підготовки показав, що більшість студентів виконали поставлені 

завдання, виявили достатню теоретичну підготовку. Студенти знають 

теоретичну частину матеріалу, роблять аналіз організації дорожнього руху, 

аналіз стану аварійності, вивчають правила безпеки дорожнього руху. В цілому 

студенти вдало засвоїли теоретичний матеріал і вміють застосовувати свої 

знання в повсякденній праці. Середня абсолютна успішність складає 100 %, 

середня якість навчання – 63,63%. Отримані результати відповідають 

акредитаційним умовам забезпечення якості підготовки молодших спеціалістів. 

Аналіз результатів захисту курсових проектів і робіт, що якість навчання 

студентів спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього 

руху» відповідає умовам акредитації. 
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Таблиця 11.1 

Порівняльна таблиця відповідності досягнутого рівня освітньої 

діяльності вимогам акредитації 

Заклад освіти : Барський коледж транспорту та будівництва 

Національного транспортного університету 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст  

Спеціальність: 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього      

                                                                  руху»    

№ 

з/п 

Назва показника 
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1 2 3 4 5 

1 Загальні вимоги 

1.1 

Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 

АРК, обласною, Київською, Севастопольською 

міськими державними адміністраціями 

+ + - 

1.2 
Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 

навчання/заочна форма навчання) 
50/- 50/-  

2 Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

2.1 

Частка науково-педагогічних працівників із 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного циклу дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від кількості 

годин) 

- 1,03 +1,03 

 у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
- 1,03 +1,03 
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1 2 3 4 5 

2.2 

Частка науково-педагогічних працівників із 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

фундаментального циклу дисциплін навчального 

плану спеціальності (% від кількості годин) (за 

винятком військових навчальних дисциплін) 

- - - 

 у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
- - - 

 з них : 

докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук або професорів дозволяється 

прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної науково-педагогічної 

роботи в даному навчальному закладі не менше  

10 років, а також є авторами (співавторами) 

підручників або навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України або монографій, до одного доктора наук 

або професора) 

- - - 

2.3 

Частка науково-педагогічних працівників із 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

фахових дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) 

- 1,03 +1,03 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 

- 
1,03 +1,03 

 з них : 

докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук або професорів дозволяється 

прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної науково-педагогічної 

роботи в даному навчальному закладі не менше 10 

років, а також є авторами (співавторами) 

підручників або 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 викладають лекційні години дисциплін 

навчального плану спеціальності та працюють у 

даному навчальному закладі за основним місцем 

25 

74,50 

41,27 

28,21 

+49,50 

+16,27 

+3,21 
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1 2 3 4 5 

роботи  

(% від кількості годин для кожного циклу 

дисциплін навчального плану) 

2.5 
Наявність кафедри (циклової комісії) з 

фундаментальної підготовки 
+ + - 

2.6 

Наявність кафедри зі спеціальності (фахової) 

підготовки, яку очолює фахівець відповідної 

науково-педагогічної спеціальності: 

- - - 

 доктор наук або професор    

 кандидат наук, доцент    

3 Матеріально-технічна база 

3.1 

Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідним для 

виконання навчальних програм (у % від потреби) 

100 100 - 

3.2 
Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 

потреби) 
70 100 +30 

3.3 
Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів  
6 9,5 +3,5 

3.4 Наявність пунктів харчування + + - 

3.5 Наявність спортивної зали + + - 

3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчика + + - 

3.7 Наявність медичного пункту + + - 

4 Навчально-методичне забезпечення 

4.1 

Наявність освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця (у т.ч. варіативної 

компоненти) 

+ + - 

4.2 

Наявність освітньо-професійної програми 

підготовки фахівця (у т.ч. варіативної 

компоненти) 

+ + - 

4.3 
Наявність навчального плану, затвердженого в 

установленому порядку 
+ + - 

4.4 

Наявність навчально-методичного забезпечення 

для кожної навчальної дисципліни навчального 

плану (% від потреби): 

100 100 - 

4.4.1 
Навчальних і робочих навчальних програм 

дисциплін 
100 100 - 

4.4.2 
Планів семінарських, практичних занять, завдань 

для лабораторних робіт (% від потреби) 
100 100 - 

4.4.3 
Методичних вказівок і тематик контрольних, 

курсових робіт (проектів) 
100 100 - 



63 
 

                         Голова експертної комісії                       І.С.Наглюк 

1 2 3 4 5 

4.5 

Наявність пакетів контрольних завдань для 

перевірки знань із дисциплін соціально-

гуманітарної, фундаментальної та фахової 

підготовки (% від потреби) 

100 100 - 

4.6 
Забезпеченість програмами всіх видів практик (% 

від потреби) 
100 100 - 

4.7 
  методичних вказівок щодо виконання дипломних 

робіт (проектів), державних екзаменів 
+ + - 

4.8 

Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 

технологій) (% від потреби) 

100 100 - 

4.9 
Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 

студентів 
+ + - 

5 Інформаційне забезпечення 

5.1 

Забезпеченість студентів підручниками, 

навчальними посібниками, наявними у власній 

бібліотеці (% від потреби) 

100 100 - 

5.2 

Співвідношення посадкових місць у власних 

читальних залах до загальної чисельності 

студентів (% від потреби) 

3 100 - 

5.3 
Забезпеченість читальних залів фаховими 

періодичними виданнями 
3 7 +4 

5.4 

Можливість доступу викладачів і студентів до 

Інтернету як джерела інформації: 

- наявність обладнаних лабораторій; 

- наявність каналів доступу. 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

- 

- 

6. Якісні характеристики підготовки фахівців 

6.1 
Умови забезпечення державної гарантії вищої 

освіти: 

   

6.1.1 

Виконання навчального плану за показниками: 

перелік навчальних дисциплін, години, форми 

контролю, % 

100 100 - 

6.1.2 
Підвищення кваліфікації викладачів постійного 

складу за останні 5 років, % 
100 100 - 

6.2 
Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 

фахівців), не менше: 
   

6.2.1 Рівень гуманітарних знань студентів:    

 - успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

 - якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 59,08 +9,08 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

 

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів Коледжу та 

перевірених результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла 

висновків: 

- програма освітньої діяльності  та умови її здійснення щодо підготовки 

фахівців спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього 

руху» (275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

спеціалізація «Організація та регулювання дорожнього руху») відповідає 

вимогам освітньо-професійної програми і забезпечує державну гарантію якості 

вищої освіти на належному рівні; 

- зміст поданих до експертизи документів відповідає фактичному стану і 

свідчить про готовність Коледжу до акредитації спеціальності за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»; 

- організаційні, методичні та профорієнтаційні заходи Коледжу в 

цілому забезпечують формування якісного контингенту студентів; 

- концепція діяльності, стан навчально-методичного, матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу, соціальна структура загалом 

відповідають встановленим вимогам до рівня підготовки молодшого 

спеціаліста; 

- навчальний план, робочий навчальний план, навчальні програми 

дисциплін, методичне забезпечення дисциплін освітнього процесу відповідають 

встановленим кваліфікаційним вимогам; 

- кадрове забезпечення освітнього процесу відповідає нормативним 

вимогам і забезпечує державну гарантію якості освіти; 

- контрольні заходи з питань якості підготовки фахівців (проведення 

ККР) дають підстави стверджувати про достатній рівень знань та  професійну 

підготовку студентів. 

Разом з тим, для підвищення якості підготовки фахівців, експертна 

комісія вважає за доцільне рекомендувати: 

- курсові проекти з дисципліни «Організація та регулювання дорожнього 

руху» виконувати на реальній основі; 
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Додаток 2 

Якісний склад випускової комісії «Організація дорожнього руху та автомобільних перевезень»  

спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» 

(ліцензований обсяг: денна форма – 50) 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Найменування 

посади; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Найменування 

закладу, який 

закінчив(рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і назва 

наукової 

спеціальності, 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(відділом 

тощо) 

присвоєно, 

назва теми 

дисертації 

Найменування всіх 

дисциплін які 

закріплені за 

викладачем та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

дисципліни 

Інформація про 

наукову 

діяльність 

(основні 

публікації за 

напрямком, 

науково-

дослідна 

робота, участь 

у конференціях 

і семінарах, 

керівництво 

студентською 

науковою 

роботою 

Підвищення кваліфікації 

(найменування навчального 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дяченко 

Володимир 

Анатолійович 

Викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

"Організація 

дорожнього 

руху та 

автомобільні 

перевезення" 

Вінницький 

державний 

технічний 

університет, 

спеціальність  

автомобілі і 

автомобільне 

господарство,  

магістр інженерної 

техніки,  2002р 

- Загальний курс   

транспорту (68) 

Транспортна 

географія (32) 

Транспортні засоби 

(36) 

Транспортне 

планування міст 

(50) 

п.п. 3,7,10,14 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації:   

14.09.15р.-25.09.15р., наказ 

№95 від 11.09.15р., кафедра 

транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху, 

свідоцтво 12СПВ №153458 

від 25.09.15р. 
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2 Аншин 

Михайло 

Ісаакович 

Викладач Вінницький 

сільськогосподарськ

ий інститут, 

спеціальність 

механізація 

сільського 

господарства, 

інженер-механік 

1992р 

- Транспортно-

експедиційна 

робота 

(23) 

п.п.3,8,14,19 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету; підвищення 

кваліфікації: 

17.05.16.-31.15.16р., наказ 

№78 від 13.05.16р., кафедра 

транспортних технологій, 

свідоцтво ТУ 

№02070615000146-16  від 

31.05.16р. 

3 Мацькова 

Наталя 

Пантелеймонівна 

Викладач Сумський 

державний 

університет, 

спеціальність  

фінанси, економіст, 

2004р.,. 

 Основи 

менеджменту 

(45) 

Економіка та 

планування 

організації 

дорожнього руху 

(45) 

Економічна 

Теорія (43) 

п.п. 10,16,19 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету;  підвищення 

кваліфікації:   

14.09.15р.-25.19.15р., наказ 

№91 від 02.10.2013р., 

кафедра економіки, 

свідоцтво 12СПВ №153475 

від 25.09.15р. 

4 Бардаш 

Ірина 

Анатоліївна 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність 

транспортні системи, 

 Технічна 

експертиза 

дорожньо-

транспортних 

пригод  

п.п. 14,16,19 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету;  підвищення 
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інженер з 

транспорту, 2011р 

(46) 

Організація 

контролю за 

транспортним 

процесом  

(86) 

Правове 

регулювання 

дорожнього руху 

(44) 

кваліфікації:   

30.11.17р.-13.12.17р., наказ 

№167 від 27.11.2017р., 

кафедра транспортних 

систем та безпеки 

дорожнього руху 

Свідоцтво ТУ 020709 

95000482 від 13.12.2017р. 

5 Школьнік 

Олександр 

Вікторович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність 

підйомно-

транспортні, 

будівельні, дорожні, 

меліоративні 

машини і 

обладнання, 

інженер-механік,  

2007р. 

 Правила і безпека 

дорожнього руху 

(93) 

Автоматичні засоби 

управління 

дорожнім рухом 

(49) 

Основи автоматики 

та автоматичних 

систем 

(45) 

п.п. 10,14,16 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті Національного  

транспортного університету;  

підвищення кваліфікації  

02.10.17р. - 15.10.17р.,  наказ 

№128  від 28.09.17р.,  

кафедра транспортних 

систем та безпеки 

дорожнього руху, свідоцтво 

ТУ № 02070915000360-17 від 

15.10.17р. 

6 Оржехівська 

Ольга 

Василівна 

Викладач, 

завідувач 

навчально-

виробничих 

практик 

Київський 

технологічний 

інститут харчової 

промисловості, 

спеціальність 

електропостачання 

 Основи охорони 

праці 

(18) 

Охорона  

праці в галузі 

(12) 

п.п. 10,14,19 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету;  підвищення 

кваліфікації:   
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промислових 

підприємств, міст і 

сільського 

господарства, 

інженер-електрик, 

1991р. 

07.10.13р.-20.10.13р.,наказ 

№91 від 02.10.2013р., 

кафедра організації 

виробництва, свідоцтво 

12СПК №959103 від 

20.10.13р. 

7 Гуменюк  

Іван 

Іванович 

Викладач Московське вище 

командне училище 

дорожніх і 

інженерних військ, 

спеціальність 

інженер по 

будуванню 

автомобільних доріг, 

інженер по 

будівництву 

автодорожніх  

мостів, 1988р. 

 Організація 

дорожнього  

руху 

(105)  

Технічні засоби 

організації 

дорожнього руху 

(53) 

п.п. 14,17,19 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету;  підвищення 

кваліфікації:   

14.09.15р.-25.09.15р.,наказ 

№95 від 11.09.2015р., 

кафедра транспортних 

систем та безпеки 

дорожнього руху, свідоцтво 

12СПВ №153456 від 

25.09.15р. 

8 Щербатюк 

Віталій 

Броніславович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність 

підйомно-

транспортні, 

будівельні, дорожні, 

меліоративні 

машини і 

к.т.н., 

05.05.03 

Двигуни та 

енергетичні 

установки 

Дорожньо-

будівельні  

машини 

(51) 

п.п. 3, 10, 14, 

15, 19 

Присуджено науковий 

ступінь кандидата 

технічних наук із 

спеціальності двигуни та 

енергетичні установки. 

Національний транспортний 

університет . 

Диплом ДК № 015177  

від 04.07.2013р. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

обладнання, магістр 

з інженерної 

механіки,  2003р. 

 

 

9 Хільченко 

Сергій 

Олегович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет, 

спеціальність 

автомобілі та 

автомобільне 

господарство; 

інженер-механік, 

2009р. 

 Вступ до 

спеціальності 

(18) 

п.п. 3, 14, 16 Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету; підвищення 

кваліфікації:  

07.10.13.-20.10.13р., наказ 

№91 від 02.10.13р., кафедра 

транспортних технологій, 

свідоцтво 12СПК №959104  

від 20.10.2013р 

10 Прохоров 

Олександр 

Вікторович 

Викладач Національний 

транспортний 

університет,  

спеціальність 

підйомно-

транспортні, 

будівельні дорожні 

меліоративні 

машини та 

обладнання,  магістр 

з інженерної  

механіки, 2007р. 

 Транспортні 

навантажувальнно-

розівантажувальні 

засоби 

(52) 

п.п. 14, 16, 

19 

Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету;  підвищення 

кваліфікації 06.12.2017р. - 

20.12.2017р.,  

наказ № 170 від 05.12.17р., 

кафедра дорожніх машин, 

свідоцтво ТУ 

№02070915000252 17 від 

01.10.17р. 

 

 



74 
 

                         Голова експертної комісії                       І.С.Наглюк 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 Філіппов Віктор 

Петрович 

Викладач Кам’янець-

Подільський 

сільськогосподарськ

ий інститут, 

спеціальність 

механізація 

сільського 

господарства, 

інженер механік, 

1981р. 

 

 Основи технічного 

сервісу 

транспортних 

засобів 

(48) 

п.п. 7, 10, 14, 

16, 

Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті 

Національного  

транспортного 

університету;  підвищення 

кваліфікації:  

18.09.17р.-01.10.17р., наказ 

№118 від 14.09.2017р., 

кафедра технічної 

експлуатації автомобілів та 

автосервісу, свідоцтво ТУ 

№02070915000252-17 від 

01.10.17р. 

12 Хода 

Зоя 

Федорівна 

Викладач Київський 

політехнічний 

інститут, 

спеціальність 

технологія 

машинобудування, 

металорізні станки і 

інструменти,  

інженер-механік, 

1972р. 

 Конструкційні 

матеріали та основи 

стандартизації 

(45) 

п.п. 7, 10, 13, 

14, 19 

Інститут економіки і бізнесу 

на транспорті Національного 

транспортного університету; 

підвищення кваліфікації:  

14.09.15р. -25.09.15р, наказ 

№95 від 11.09.15р., кафедра 

виробництва, ремонту та 

матеріалознавства, свідоцтво 

12СПВ №153484 від 

25.09.15р. 
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Додаток 3 

Інформація  

про наукову діяльність (основні публікації за напрямком, науково-дослідна робота, участь у конференціях і 

семінарах, керівництво студентською науковою роботою) членів випускової комісії «Організація дорожнього 

руху та автомобільних перевезень» спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямком, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, керівництво студентською науковою роботою) 

1 2 3 

1. Дяченко 

Володимир 

Анатолійович 

1. Методичні вказівки щодо виконання дипломного проекту спеціальності 5.07010101 

«Організація та регулювання дорожнього руху» - 2017р. 

2. Транспортне планування міст. Навчальний посібник, – 2016р. 

3. Система мащення та охолодження. Навчальний посібник ,– 2015р. 

4. Навчальна конференція «Організація дорожнього руху. Модель безпечного дорожнього 

середовища». 12.10.17р. Тема: Методи дослідження дорожнього руху. 

5. 73-я наукова конференція професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників 

відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету, травень 

2017р., м. Київ. Тема: Характеристика компетенції учасників дорожнього руху. 
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1 2 3 

2 Аншин 

Михайло 

Ісаакович 

1. Використання прикладних програм у підготовці організаторів дорожнього руху. Навчальний 

посібник, – 2017р. 

2. Організація, розташування та кріплення вантажів під час автомобільних перевезень. Навчальний 

посібник, – 2016р. 

3. 73-я наукова конференція професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників 

відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету, травень 

2017р., м. Київ. Тема: Кодекс України про адміністративні правопорушення. 

4. Обласна навчально-практична конференція «Сучасні дорожні технології». 12.04.17р. Тема: 

Основні причини аварійності під час автоперевезень. 

 

3 Мацькова 

Наталя 

Пантелеймонівна 

1. Методичні вказівки для самостійного опрацювання з предмета «Основи менеджменту» – 2017р. 

2. Опорні конспекти лекцій з предмета «Основи менеджменту», – 2016р. 

3. Відеопрезентації з предмета «Економіка підприємств», – 2015р. 

4. 73-я наукова конференція професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників 

відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету, травень 

2017р., м. Київ. Тема: Етика сучасного менеджменту. 

5. ІІ Всеукраїнська науково-практичну конференцію з Internet-участю «Модернізація та сучасні 

технології транспортного будівництва», 23.11.2017р., м. Львів. Тема: Менеджмент людських 

ресурсів. 

4 Бардаш 

Ірина 

Анатоліївна 

1. Методичні вказівки для самостійного опрацювання з предмета «Правове регулювання 

дорожнього руху» – 2017р. 

2. Методичні вказівки для самостійного опрацювання з предмета «Технічна експертиза дорожньо-

транспортних пригод » – 2017р. 

3. 73-я наукова конференція професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників 

відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету, травень 

2017р., м. Київ. Тема: Ліцензування транспортної діяльності. 
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1 2 3 

5 Школьнік 

Олександр 

Вікторович 

1. Опорні конспекти лекцій з предмета «Основи автоматики та автоматичних систем», – 2017р. 

2. Опорні конспекти з відеосупроводом з предмета «Правила і безпека дорожнього руху», – 2016р. 

3. 73-я наукова конференція професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників 

відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету, травень 

2017р., м. Київ. Тема: Автоматизована система диспетчерського управління громадським 

пасажирським транспортом (АС ДУ ГПТ). 

4. ІІ Всеукраїнська науково-практичну конференцію з Internet-участю «Модернізація та сучасні 

технології транспортного будівництва», 23.11.2017 р., м. Львів. Тема: Сучасні напрямки розвитку 

автоматичних засобів управління дорожнім рухом. 

 

6 Оржехівська 

Ольга 

Василівна 

1. Інструкційно-методичні матеріали до самостійного опрацювання  з предмета «Основи охорони 

праці в галузі», – 2017р. 

2. Екзаменаційні задачі з предмета «Охорона праці в галузі», – 2016р. 

3. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку 

автомобільного транспорту » Вінниця -  2017. Тема: Антикризове управління діяльністю 

підприємства. 

 

7 Гуменюк  

Іван 

Іванович 

1. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Організація дорожнього руху», – 2017р. 

2. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з предмета «Організація 

дорожнього руху», – 2016р. 

3. Комплект презентацій з предмета «Організація дорожнього руху», – 2016р. 

4. Участь в обласній навчально-практичній конференціії «Стан та проблеми розвитку 

автомобільного транспорту України». 08.12.16р. Тема: Проблема безпеки, як взаємозв’язок 

сукупності проблем автотранспорту, дорожнього господарства, містобудування. 
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1 2 3 

8 Щербатюк 

Віталій 

Броніславович 

1. Технологічне обладнання АБЗ. Навчальний посібник, – 2016р. 

2. Дорожньо-будівельні машини. Навчальний посібник, – 2016р. 

3. Обласна навчально-практична конференція «Сучасні дорожні технології». 12.04.17р. 

4. Всеукраїнська конференція групи компаній «Автомагістраль». 28.02.17р., м. Одеса. Тема: 

Машини для транспортування і подачі цементобетонних і розчинених сумішей. 

5. ІІ Всеукраїнська науково-практичну конференцію з Internet-участю «Модернізація та сучасні 

технології транспортного будівництва», 23.11.2017 р., м. Львів. Тема: Сучасні напрямки розвитку 

автоматичних засобів управління дорожнім рухом. Тема: Ефективність використання дорожньо-

будівельної техніки 

 

9 Хільченко 

Сергій 

Олегович 

1. Транспортна географія. Навчальний посібник, – 2016р. 

2. 73-я наукова конференція професорсько-викладацького складу, студентів та співробітників 

відокремлених структурних підрозділів Національного транспортного університету, травень 

2017р., м. Київ. Тема: Технічні засоби світлофорного регулювання. 

3. Науково-технічна конференція «Сучасні проблеми організації дорожнього руху». 20.03.2018р., 

м.Бар. Тема: Методи дослідження дорожнього руху 

 

10 Прохоров 

Олександр 

Вікторович 

1. Рекомендації до практичних робіт з предмета «Транспортні навантажувально-розвантажувальні 

засоби», – 2017р. 

2. ІV Регіональна науково-методична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, 

перспективи». 31.03.2017р., Тема: Керівництво та лідерство в організації. 

3. Науково-технічна конференція «Сучасні проблеми організації дорожнього руху». 20.03.2018р., 

м.Бар. Тема: Забезпечення безпеки руху в специфічних умовах. 
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11 Філіппов 

Віктор 

Петрович 

1. Презентації з предмета «Основи технічного сервісу транспортних засобів», – 2017р. 

2. Опорні конспекти лекцій з предмета «Основи технічного сервісу транспортних засобів», – 

2016р. 

3. Науково-практичній конференції «Педагог, компетентність викладача ВНЗ в контексті вимог 

сьогодення», жовтень 2016р., м. Вінниця; Тема: Особистість як об’єкт і суб’єкт управління. 

4. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку 

автомобільного транспорту » Вінниця - 2017  Тема: Транспортні засоби і безпека дорожнього руху. 

5. ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Підготовка майбутніх фахівців 

автомобільного транспорту» 17.05.2018 р. м.Львів. Тема: Розвиток автомобілізації та пов’язані з 

ними негативні явища  

 

12 Хода 

Зоя 

Федорівна 

1. Опорні конспекти з відеосупроводом з предмета «Конструкційні матеріали та основи 

стандартизації», – 2016р. 

2. Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання з предмета «Конструкційні матеріали 

та основи стандартизації» – 2017р. 

3. «Шпонкові з’єднання». Методичний посібник, – 2017р. 

4. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи». 11.09.17р., м. Тернопіль. Тема: 

Застосування інноваційних технологій у ВНЗ І-го рівня акредитації. 
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Додаток 4 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти 

 

Найменування показника (нормативу) Вимоги до значення показника 

(нормативу) за рівнями вищої 

освіти 

Провадження освітньої діяльності 

2. Наявність офіційного веб-сайту закладу 

освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 

діяльність, навчальні та наукові структурні 

підрозділи та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація) 

+ http://bktbntu.com.ua/ 

3. Наявність електронного ресурсу закладу 

освіти, який містить навчально-методичні 

матеріали з навчальних дисциплін 

навчального плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання (мінімальний 

відсоток навчальних дисциплін) 

30 82,92 
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