
висновки 
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит 
галузі знань 0305 Економіка і підприємництво 

у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі 
Чернівецької обласної спілки споживчих товариств 

м.Чернівці 23 березня 2018р. 

Згідно Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету міністрів 
України від 09.08.2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах», Постанови Кабінету міністрів України від 
18.09.2013р. № 692 «Про внесення змін до Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах та порядку ліцензування діяльності з надання освітніх 
послуг», Постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності 
та вищого навчального закладу»від 13.06.2012р. № 689, Положення «Про 
експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 року 
№ 16 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України 
від 04.06.2002 року №321 «Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з 
проведенням акредитації», інших нормативних актів та відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 16.03.2018 року № 232-л «Про 
проведення акредитаційної експертизи», з метою проведення чергової 
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит у Чернівецькому кооперативному економіко-
правовому коледжі затверджена експертна комісія у складі: 

Тарасюк - професор кафедри фінансів Київського 
Михайло Вікторович національного торговельно-економічного 

університету, доктор економічних наук, голова 
комісії; 

Шувар - голова циклової комісії економічних 
Марія Михайлівна дисципліни Бурштинського енергетичного 

коледжу Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, викладач 
вищої категорії, член комісії. 

Експертна комісія, працюючи у період з 21 березня по 23 березня 2018 року, 
безпосередньо на місці розглянула подані Чернівецьким кооперативним 
економіко-правовим коледжем (далі - Коледж) матеріали самоаналізу та провела 
експертне оцінювання діяльності Коледжу, відповідності освітньої діяльності 
критеріям та вимогам акредитації підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит. 



Експертне оцінювання проводилось за такими напрямами: 
- достовірність інформації, поданої Міністерству освіти і науки України 

закладом освіти із заявою про акредитацію; 
- відповідність встановленим законодавством вимогам щодо формування 

контингенту студентів, кадрового, навчально-методичного, інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит; 

- відповідність освітньої діяльності Коледжу державним вимогам підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за вказаною 
спеціальністю; 

- визначення рівня теоретичних і практичних знань, умінь і навичок 
студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт тощо. 

Акредитаційна експертиза проводилась з урахуванням наявного 
ліцензованого обсягу за ОКР "молодший спеціаліст" - 60 осіб за очною формою 
навчання. 

На підставі перевірки наявності і достовірності документів, що 
забезпечують правові основи діяльності закладу освіти, вивчення навчально-
методичного, матеріально-технічного, інформаційного, кадрового 
забезпечення та визначення рівня якісних характеристик підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, 
експертна комісія встановила відповідність поданої інформації вимогам 
Міністерства освіти і науки України та констатує наступне. 

1. Загальна характеристика закладу освіти 
та спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит 

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж провадить освітню 
діяльність відповідно до нормативних і програмних документів Міністерства 
ОСВІТИ і науки України, ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЗВО І рівня акредитації. 

Заснований на підставі постанови Ради Народних комісарів УРСР у жовтні 
1940 року (до 2000р. - технікум) з метою підготовки фахівців для системи 
споживчої кооперації та інших галузей господарювання. 

Відомча належність - Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств 
України, Чернівецька обласна спілка споживчих товариств. 

Протягом усього періоду існування закладу освіти підготовлено понад 33 
тисячі фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних 
форм власності та галузей діяльності. 

Коледж провадить свою діяльність відповідно до Відомостей з єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ, реєстраційний 
номер ГУС_183 від 08.12.2017р., законодавства України, на основі Статуту 
коледжу, затвердженого постановою Правління Чернівецької обласної спілки 
споживчих товариств від 28 вересня 2016р., №42, зареєстрованого в 
установленому порядку. 

Керівник закладу освіти - директор Коледжу Кошкаров Степан Андрійович, 
1957 року народження, освіта вища - у 1980 році закінчив Львівський торгово-
економічний інститут, спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж - 20 років, 
на посаді директора коледжу - 14 років. У 2006 році захистив кандидатську 
дисертацію на тему: «Оперативний облік і контроль у системі менеджменту 
виробничих підприємств». Кошкаров С.А. - автор понад 33 наукових праць, у 
2012 році видана монографія «Внутрішньогосподарський оперативний облік і 
контроль у системі управління діяльністю», у 2013 році присвоєне вчене звання 
доцента (Атестат доцента 12 ДЦ № 035956), нині працює над підготовкою 
докторської дисертації. Кошкаров С.А підвищував кваліфікацію у Міжгалузевому 
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інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Полтавського 
університету економіки і торгівлі з курсів: «Компетентнісно-орієнтоване 
викладання економічних та комп'ютерних дисциплін» (Свідоцтво ПК 
01597997/00231-17 від 03.03.2017р. та з курсу: «Економічний розвиток 
Євросоюзу. Сучасні форми та методи викладання в європейських коледжах» 
м.Ботошань (Румунія) (Диплом про підвищення кваліфікації від 06-07.04.2017р.). 

Місцезнаходження Коледжу: 58003 м. Чернівці, 1-й провулок Кармелюка, 6. 
Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст за денною формою навчання за рахунок коштів галузевого 
замовлення (за направленнями підприємств і організацій системи споживчої 
кооперації), а також коштів інших юридичних і фізичних осіб на договірних 
засадах. 

Коледж не має обтяжуючих зобов'язань, заборгованості з податків, зборів, 
обов'язкових платежів, заробітної плати, енергоносіїв, комунальних та інших 
платежів (довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що 
контролюються органами доходів і зборів від 13.12.2017р., акт комплексної 
документальної ревізії від 08 грудня 2017р.). 

Відповідно до рішень Акредитаційної комісії України, Наказів МОН України 
Коледж має право здійснювати підготовку фахівців за такими напрямами і 
спеціальностями: 

0305 Економіка та підприємництво: 
- 5.03050801 Фінанси і кредит (ліцензований обсяг 60 осіб очна форма 

навчання, протокол АК №102 від 29 березня 2013р., сертифікат НД-І № 2556816 
від 05.06.2013р.); 

- 5.03050901 Бухгалтерський облік (ліцензований обсяг 60 осіб очна та ЗО 
осіб - заочна форма навчання, протокол АК №103 від 26 квітня 2013р., сертифікат 
НД-І №2556817 від 05.06.2013р.); 

- 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність (ліцензований обсяг 
60 осіб очна та ЗО осіб - заочна форма навчання, протокол АК №103 від 26 квітня 
2013р., сертифікат НД-І № 2556818 від 05.06.2013р.). 

0304 Право: 
- 5.03040101 Правознавство (ліцензований обсяг 90 осіб очна та ЗО осіб -

заочна форма навчання, протокол АК №102 від 29 березня 2013р., сертифікат НД-
I №2556815 від 05.06.2013р.). 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка: 
- 5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж (ліцензований 

обсяг 60 осіб очна форма навчання, протокол АК № 109 від 03 квітня 2014р., 
первинна акредитація у 2018 році). 

0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції: 
- 5.05170101 Виробництво харчової продукції (ліцензований обсяг 50 осіб 

очна та 25 осіб - заочна форма навчання, протокол АК №102 від 29 березня 
2013р., сертифікат НД-І № 2556819 від 05.06.2013р.). 

1401 Сфера обслуговування: 
- 5.14010102 Ресторанне обслуговування (ліцензований обсяг 60 осіб очна 

форма навчання, протокол АК № 102 від 29 березня 2013 р., сертифікат НД-
I №2556820 від 05.06.2013р.); 

- 5.14010301 Туристичне обслуговування (ліцензований обсяг ЗО осіб очна та 
30 осіб - заочна форма навчання, протокол АК №115 від 31 березня 2015р., 
сертифікат НІ-І № 2574709 від 05.05.2015пЛ 



Починаючи з 2016 року зарахування студентів до Коледжу відбувалося 
відповідно до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
молодшого спеціаліста ті ліцензійних обсягів (таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Перерозподіл ліцензованого обсягу за 

Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року 

Наявний ліцензований обсяг відповідно 
до діючої ліцензії 

Перерозподіл ліцензованого обсягу за 
Переліком галузей знань та спеціальностей 

2015 року 

Шифр та 
наймену-

вання галузі 
знань 

Код та 
найменування 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг Шифр та 

наименува 
ння галузі 

знань 

Код та 
найменування 
спеціальності 

Ліцензований 
обсяг Шифр та 

наймену-
вання галузі 

знань 

Код та 
найменування 
спеціальності 

денна 
форма 
навча 
ння 

заочна 
форма 
навча 
ння 

Шифр та 
наименува 
ння галузі 

знань 

Код та 
найменування 
спеціальності 

очна 
форма 
навча 
ння 

заочна 
форма 
навча 
ння 

0304 Право 5.03040101 
Правознавство 90 30 08 Право 081 Право 90 30 

0305 
Економіка та 
підприємниц-
тво 

5.03050801 
Фінанси і 
кредит 

60 -

07 Управ-
ління та 
адміністру 
вання 

072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування 

60 -

0305 
Економіка та 
підприємниц-
тво 

5.03050901 
Бухгалтерський 
облік 

60 зо 

07 Управ-
ління та 
адміністру 
вання 

071 Облік і 
оподаткування 60 зо 

0305 
Економіка та 
підприємниц-
тво 

5.03051001 
Товарознавство 
та комерційна 
діяльність 

60 зо 

07 Управ-
ління та 
адміністру 
вання 

076 Підприєм-
ництво, торгівля 
та біржова 
діяльність 

60 зо 

0501 
Інформатика 
та 
обчислюваль 
на техніка 

5.05010201 
Обслугову-
вання 
комп'ютерних 
систем і мереж 

60 -

12 
Інформаці 
йні 
технології 

123 
Комп'ютерна 
інженерія 

60 -

0517 Харчова 
промисловість 
та переробка 
сільськогос-
подарської 
продукції 

5.05170101 
Виробництво 
харчової 
продукції 

50 25 

18 
Виробницт 
во та 
технології 

181 Харчові 
технології 50 25 

1401 Сфера 
обслуговування 

5.14010102 
Ресторанне 
обслуговування 

60 -

24 Сфера 
обслугову 
вання 

241 Готельно-
ресторанна 
справа 

60 -

1401 Сфера 
обслуговування 5.14010301 

Туристичне 
обслуговування 

30 зо 

24 Сфера 
обслугову 
вання 

242 Туризм 30 зо 

Всього: 470 145 Всього: 470 145 



Рішенням регіональної експертної ради від 19.02.2015р. Коледжу надана 
ліцензія серії АА №247862 для надання освітніх послуг, пов'язаних із 
одержанням повної загальної середньої освіти, з ліцензійним обсягом прийому 
390 осіб (протокол № 100, наказ ДОН від 27.02.2015 р. № 85). 

Відповідно до ліцензії АЕ № 636523 від 18.05.2015 р. Коледжу надано право 
на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації за професіями: кухар, офіціант, продавець, бармен, 
кондитер, оператор комп'ютерного набору. 

У своїй діяльності з підготовки молодших спеціалістів Коледж керується 
Конституцією України, Законом України «Про освіту»; Законом України «Про 
вищу освіту», Положенням про організацію освітнього процесу у Чернівецькому 
кооперативному економіко-правовому коледжі (розглянуто і затверджено на 
засіданні педагогічної ради Коледжу, Протокол від 27.08.2015р. №1, введено в 
дію наказом директора Коледжу від 27.08.2015р. № 18). 

Загальні показники розвитку Чернівецького кооперативного економіко-
правового коледжу наведені у таблиці 2. 

Таблиця 2. 
Загальна показники розвитку 

Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

№ Показники діяльності 

Кількісні параметри 

№ Показники діяльності Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

1. 

Ліцензований обсяг закладу вищої освіти (осіб) 470 145 

1. у тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 1. 
- бакалавр (осіб) - -

1. 

- молодший спеціаліст 470 145 

2. Чисельність студентів, разом: 1011 2. 
у тому числі за формами навчання: 857 154 

3. Кількість навчальних груп (одиниць) 34 13 

4. 

Кількість напрямів підготовки, за якими здійснюється 
підготовка молодшого спеціаліста 5 5 

4. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців 8 8 4. 

у тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

4. 

- молодший спеціаліст 8 8 

5. Кількість кафедр (циклових комісій) 5. з них випускових (одиниць) 3 
6. Кількість факультетів (відділень) 3 

7. 

Кількість співробітників (всього): 110 

7. 

в тому числі педагогічних 74 

7. 

серед них: 
- викладачів вищої категорії, осіб / % 43/58,1 

7. - кандидатів наук, осіб / % 13/17,6 7. 

- аспірантів та здобувачів наукових ступенів кандидата та 
доктора наук, осіб / % 8/10,8 

7. 

- магістрів, осіб / % 16/21,6 
8. Загальні площі будівель (кв. м), з них: 14948 8. 

- власні(кв. м) 14948 
8. 

- орендовані (кв. м) -

8. 

в тому числі навчальні площі (кв.м.) 9111 



навчальні площі, які здаються закладом вищої освіти в оренду 
(кв. м) 

-

9. Загальна площа гуртожитків: 8175,5 9. 
Кількість місць у гуртожитках: 650 
Кількість комп'ютерних класів 7 

10. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів 105 
у т.ч. з виходом в Інтернет 105 
Бібліотека: 
- загальна площа, кв. м 319,6 

11. - обсяг фондів, примірників 81304 
- електронна бібліотека, всього примірників 10551 
- кількість посадкових місць у читальних залах 70 

Загальний контингент студентів Коледжу станом на 01.10.2017 року налічує 
1011 студентів, в тому числі: на очному відділенні 857 осіб, на заочному - 154. 

Освітній процес здійснюється відповідно до навчальних планів, графіку 
навчального процесу та розкладу занять, затверджених в установленому порядку. 
Мовний режим освітнього процесу відповідає вимогам Конституції України, 
Закону України «Про засади державної мовної політики». Діловодство та 
викладання ведеться українською мовою. 

Підготовка фахівців у Коледжі ґрунтується на компетентнісному підході та 
спрямована на збагачення змісту освіти із застосуванням передових педагогічних 
технологій, інновацій у відповідних галузях діяльності, активної інформатизації 
процесу навчання. 

Одним із актуальних напрямів роботи Коледжу є пошук нових форм 
співпраці з потенційними роботодавцями, розвиток соціального партнерства з 
підприємствами і організаціями різних форм власності, що дає можливість 
забезпечити студентів місцями для проходження виробничої практики та 
подальшого працевлаштування. 

Кадрова політика освітнього закладу спрямована на укомплектування 
циклових комісій висококваліфікованими фахівцями відповідно до потреб 
розвитку спеціальностей. Всього у коледжі працюють 74 педагогічних 
працівники, з них 61 - працюють на постійний основі та 13 - за зовнішнім 
сумісництвом. Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними 
категоріями: 43 - спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії (в тому числі мають 
педагогічне звання «викладач - методист» - 4 особи), 21 - спеціалісти І 
кваліфікаційної категорії, 6 - спеціалістів II кваліфікаційної категорії, 4 -
спеціалісти. Із всього викладацького складу 13 осіб мають науковий ступень 
кандидата наук, 1 - докторант, 8 - здобувачів наукового ступеню кандидата наук, 
Освіта викладачів відповідає ліцензійним вимогам, більшість викладачів 
спеціальних дисциплін - з досвідом практичної роботи. Середній вік викладачів 
35-40 років. Підвищення кваліфікації, стажування викладачів, атестація 
проводяться вчасно, відповідно до нормативних документів. 

Підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і 
кредит здійснюють 27 педагогічних працівників, з яких 26 штатних, та 1 -
сумісник; у тому числі: 18 осіб (66,7%) - спеціалістів вищої кваліфікаційної 
категорії, у тому числі 5 осіб мають науковий ступень кандидата наук, три 
викладачі мають педагогічне звання «викладач - методист», чотири викладачі 
нагороджені нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України». 

Наукова та навчально-методична робота у Коледжі спрямована на 
підвищення потенціалу педагогічного колективу та на створення якісного 
навчально-методичного забезпечення дисциплін, самостійної роботи студентів та 



освітнього процесу у цілому. Більшість викладачів Коледжу беруть участь у 
роботі навчально-методичного центру «Укоопосвіта» (м.Київ). За останні три 
роки на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» викладачами Коледжу виконано 53 
методичні розробки за окремими дисциплінами, прорецензовано 330 розробок 
викладачів інших кооперативних навчальних закладів. Створено електронні 
комплекси з усіх дисциплін для електронної бібліотеки та дистанційного 
навчання. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до 
законодавства України. 

Для здійснення освітньої діяльності Коледж забезпечений власною 
матеріально - технічною базою, що підтверджено Свідоцтвами на право власності 
на нерухоме майно (Свідоцтва: серії АА № 662944 від 07.04.2005, серії АА № 
662934 від 06.04.2005, серії АА № 662935 від 06.04.2005). Студенти Коледжу 
повністю забезпечені гуртожитком. 

Спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит акредитується втретє, остання 
акредитація проходила у 2013 році. 

Підготовка молодших спеціалістів за фахом 5.03050801 Фінанси і кредит у 
Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі здійснюється в 
рамках Угоди про співробітництво між Чернівецькою обласною державною 
адміністрацією, Чернівецькою обласною радою та Чернівецькою обласною 
спілкою споживчих товариств, метою якої є розвиток кооперативного руху в 
області і посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових 
засадах та формування якісного кадрового потенціалу споживчої кооперації. При 
підготовці майбутніх фахівців за вказаною спеціальністю педагогічний колектив 
керується Концепцією освітньої діяльності спеціальності 5.03050801 Фінанси і 
кредит, яка погоджена з Чернівецькою обласною державною адміністрацією та 
враховує потреби регіону у підготовці фахівців. 

Робота педколективу спрямована на мобілізацію студентів до свідомого 
навчання, зацікавленості у підвищенні якості набутих знань, постійному 
професійному зростанні. Активно проводиться залучення студентської молоді до 
науково-пошукової роботи. Студенти Коледжу беруть активну участь в 
інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, наукових конференціях тощо. 

Коледж входить до складу навчальних комплексів з Чернівецьким 
національним університетом імені Юрія Федьковича та вищими освітніми 
закладами IV рівня акредитації системи Укркоопспілки: «Академія» - з 
Львівським торговельно-економічним університетом, та «Освіта» - з 
Полтавським університетом економіки і торгівлі за спорідненими галузями знань 
та напрямами підготовки, що дає можливість реалізувати ступеневу систему 
підготовки фахівців. 

Висновок. Експертна комісія зазначає, що надана Чернівецьким 
кооперативним економіко-правовим коледжем до Міністерства освіти і 
науки України інформація в акредитаційній справі є достовірною. 

У Коледжі наявні всі нормативні документи, що забезпечують правову 
основу діяльності: документи про створення, реєстрацію Коледжу, ліцензії, 
сертифікати, накази з основної діяльності, матеріали статистичної та 
галузевої звітності. Представлені експертній комісії документи, що 
забезпечують правову основу діяльності Коледжу, є чинними та 
достовірними. 

Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і 
кредит здійснюється згідно з ліцензією встановленого державного зразка, яка 
на момент експертизи є в наявності. 



Структура закладу освіти та загальні показники його розвитку свідчать 
про спроможність педагогічного колективу забезпечувати якісну підготовку 
молодших спеціалістів з фінансів і кредиту. 

Прийом студентів на спеціальність 5.03050801 Фінанси і кредит (відповідно 
до Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, починаючи з 2016 року - на спеціальність 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування) здійснюється на базі повної та базової 
загальної середньої освіти за галузевим замовленням (за направленнями 
підприємств і організацій системи споживчої кооперації), а також на контрактній 
основі за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Для забезпечення набору студентів у Коледжі розроблена чітка, 
цілеспрямована система профорієнтаційної роботи, яка знаходиться на 
особливому контролі адміністрації Коледжу та триває безперервно протягом 
навчального року. Профорієнтаційні заходи включені у плани роботи усіх 
структурних підрозділів Коледжу та є предметом систематичного обговорення на 
засіданнях адміністративної, науково-методичної, педагогічної рад Коледжу. 
Вивчається географія вступу абітурієнтів у розрізі районів області та потреба 
систем споживчої кооперації в спеціалістах, розміщуються рекламні оголошення 
в пресі, на радіо, телебаченні. Представники адміністрації та викладачі коледжу 
проводять профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних закладів, проводяться відповідні бесіди на 
базах практики студентів. Щорічно проводяться Дні відкритих дверей, Декади 
фахівців, тижні за спеціальностями із запрошенням на ці заходи випускників 
шкіл. 

На сайти Коледжу розміщена інформація відповідно до ЗУ «Про вищу 
освіту». 

З метою поглибленого вивчення загальноосвітніх дисциплін у закладі освіти 
здійснюється освітня діяльність з підготовки молоді до вступу у вищі навчальні 
заклади (ліцензія серії АЕ, №636367). 

З поточного навчального року, за підтримки спілки споживчих товариств і 
організацій Чернівецької області, започатковане навчання студентів за галузевим 
замовленням системи споживчої кооперації області. Затверджено План галузевого 
та контрактного замовлення на підготовку молодших спеціалістів у 
Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі на 2018-2022 роки 
як один із складових розвитку споживчої кооперації. 

Впроваджена ступенева освіта для випускників професійних закладів освіти. 
Загальний ліцензований обсяг підготовки фахівців у коледжі за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст становить 615 осіб, у тому числі 470 
- очне та 145 - заочне відділення. 

Загальний контингент студентів коледжу станом на 01.10.2017р. складає 1011 
осіб, у тому числі на денному відділенні - 857, на заочному - 154 особи. 

Контингент студентів, що здобувають освіту зі спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит становить 52 особи за очною формою навчання. 

З метою збереження контингенту студентів на засіданнях методичного 
об'єднання кураторів груп та педагогічної ради періодично розглядаються 
питання щодо адаптації студентів нового набору до умов навчання в закладі 
освіти, питання аналізу успішності та дотримання трудової дисципліни 
студентами, розробляються заходи щодо покращення рівня підготовки фахівців. 

2. Формування та динаміка контингенту студентів 



Показники формування та динаміка змін контингенту студентів спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3. 
Показники формування та динаміка контингенту студентів 

спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит 

№ 
з/п Показник 

Роки № 
з/п Показник 

2013 2014 2015 2016 2017 
і 2 3 4 5 6 7 
1. Ліцензований обсяг підготовки * 60 60 60 60 60 

в тому числі: 
• денна форма 60 60 60 60 60 
• заочна форма - - - - -

2. Прийнято на навчання, всього (осіб)* 41 22 10 23 21 
в тому числі: 
• денна форма 41 22 10 23 21 
в т.ч. за держзамовленням: - - - - -

• заочна форма - - - - -

в т.ч. за держзамовленням: - - - - -

3. Подано заяв за формами навчання 
• денна форма 69 51 31 48 48 
• заочна форма - - - - -

4. Всього студентів у коледжі станом на 01.10 
відповідного року 1102 984 934 946 1011 

5. Всього студентів за спеціальністю станом на 01.10 
відповідного року 119 86 61 48 52 

6. Чисельність студентів, яких відраховано (всього): 
в т.ч. за академічну неуспішність 

4 
1 

2 ; 1 4 

Педагогічним колективом проводиться виховна робота на попередження 
будь-яких негативних явищ. В закладі освіти створений сприятливий 
психологічний клімат, запроваджена індивідуалізація освітнього процесу зі 
студентами та їх батьками, забезпечується глибока професійна спрямованість усіх 
навчально-виховних заходів з метою підвищення мотивації студентів до 
оволодіння професійними знаннями. 

Щорічно збільшується кількість звернень роботодавців до адміністрації 
Коледжу щодо відбору на вакантні робочі місця випускників спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит. Тому, для задоволення потреб ринку праці, 
забезпечення зростання економіки України, розвитку підприємств і організацій 
споживчої кооперації, Коледжем прийнято ряд заходів для активізації 
формування контингенту студентів цієї спеціальності: 

- укладено тристоронню Угоду про співробітництво між Чернівецькою 
обласною державною адміністрацією, Чернівецькою обласною радою та 
Чернівецькою обласною спілкою споживчих товариств про спільні дії щодо 
розвитку кооперативного руху в області і посилення його ролі в реформуванні 
економіки України на ринкових засадах на 2016-2026рр; 

- затверджено План галузевого та контрактного замовлення на підготовку 
молодших спеціалістів у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому 
коледжі на 2018-2022 роки як один із складових розвитку споживчої кооперації; 

- укладено понад 65 угод з підприємствами та організаціями області про 
довгострокову співпрацю, якими передбачено забезпечення студентів Коледжу 



базами для проходження навчальної та виробничої практики та подальшого 
працевлаштування; 

- Коледж активно розвиває міжнародну співпрацю з Ботошанським 
економічним коледжем «Октав Оніческу» та Ботошанською Професійною 
Школою Кооперації (Румунія) про спільну освітню діяльність для ширшого 
залучення абітурієнтів з національних меншин; 

- з метою підвищення мотивації студентів до навчання, кращого розуміння 
євроінтеграційних процесів та успішної реалізації власного професійного 
потенціалу на міжнародному ринку праці, починаючи з 2016 року у навчальні 
програми фахових дисциплін внесені зміни, які передбачають викладання 
європейського досвіду професійної діяльності за відповідними напрямами, 
спеціальностями та галузями діяльності. 

Висновок. Експертна комісія засвідчує, що формування контингенту 
студентів спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит проводиться відповідно до 
встановлених вимог з дотриманням ліцензійного обсягу. Результати аналізу 
поданих матеріалів з профорієнтаційних заходів вказують, що в Коледжі 
здійснюється цілеспрямована систематична робота над формуванням та 
збереженням контингенту студентів. Експерти зазначають, що Коледж 
проводить роботу над вдосконаленням методів профорієнтаційної роботи. 

У ході перевірки експертна комісія вивчила стан та провела ретельний аналіз 
форм і змісту підготовки фахівців, організації освітнього процесу, його навчально-
методичного забезпечення і констатує, що зміст підготовки молодших спеціалістів у 
закладі освіти відповідає держаним вимогам. 

Організація освітнього процесу за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит у 
Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі здійснюється на 
підставі відповідних нормативних документів, які є в наявності у повному обсязі та 
затверджені в установленому порядку. 

Зміст підготовки фахівців спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст відповідає вимогам галузевого стандарту 
вищої освіти (освітньо-професійної програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ) та засобів діагностики якості вищої освіти (ЗД)). 

Закладом освіти розроблена варіативна компонента ОПП та ОКХ підготовки 
молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит з урахуванням 
вимог і потреб роботодавців до професійних компетентностей випускників. 

Комісія констатує, що зміст варіативної частини ОПП відповідає переліку 
навчальних дисциплін, які вона містить, відповідає профілю і суттєво доповнює зміст 
нормативної частини підготовки молодших спеціалістів. Зміст варіативної частини 
ОКХ відповідає сучасним вимогам підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит. 

Навчальний план складений відповідно до освітньо-професійної програми і 
включає перелік нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх 
вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, зведений графік 
навчального процесу, форми проведення поточного та підсумкового контролю 
освітнього процесу. 

У навчальному плані підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит виділено цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 
цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, цикл професійної та 
практичної підготовки. Кількість годин, виділених на вивчення нормативних та 
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вибіркових дисциплін та співвідношення навчального часу між циклами підготовки 
витримано та відповідає вимогам ОПП. 

Розподіл навчальних годин на аудиторну (лекційні, семінарські, практичні 
заняття) та самостійну роботу студентів є оптимальним. Вибіркові навчальні 
дисципліни підібрані з урахуванням пропозицій та потреб роботодавців, враховують 
регіональні особливості ринку праці. 

Усі дисципліни, передбачені навчальним планом для підготовки молодших 
спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит забезпечені навчальними 
програмами, затвердженими навчально-методичним центром Укркоопспілки 
«Укоопосвіта» (м. Київ) та директором Коледжу. В основу навчальних програм 
покладено змістовні модулі дисциплін відповідно до 01111. Робочі навчальні програми 
складені за єдиною уніфікованою формою на основі навчальних програм, розглянуті 
та схвалені на засіданні циклових комісій. Зміст робочих навчальних програм 
відповідає державним стандартам та потребам ринку праці. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, 
Постанов Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 «Про затвердження 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та від 29.04.2015 
р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», у Коледжі наказом № 52 від 
31.08.2017р. затверджено склад проектної групи, якою розроблена Освітня програма 
підготовки молодшого спеціаліста (початковий рівень вищої освіти) за спеціальністю 
072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування, кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту. 

Відповідно до освітньої програми складено Перспективний навчальний план 
підготовки молодшого спеціаліста з фінансів і кредиту з виділенням циклів 
загальноосвітньої, загальної та професійної підготовки. 25% дисциплін навчального 
плану є вибірковими. 

Питання удосконалення змісту підготовки фахівців є на постійному контролі 
адміністрації Коледжу, систематично розглядаються на засіданнях випускаючих 
циклових комісій, науково-методичної, педагогічної рад, що відображено у 
відповідних протоколах. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що зміст підготовки фахівців у 
Коледжі відповідає вимогам державних освітніх стандартів підготовки 
молодших спеціалістів галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, 
спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит. Навчальній план зі спеціальності та 
начальні програм з дисциплін відповідають вимогам Міністерства і освіти 
України та виконуються у повному обсязі. Закладом освіти розроблені Освітня 
програма підготовки молодшого спеціаліста та Перспективний навчальний 
план підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 07 Управління та 
адміністрування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

4.1. Наявність організаційного та навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу. Організація освітнього процесу у Коледжі за спеціальністю 
5.03050801 Фінанси і кредит здійснюється відповідно до законодавства України та 
Положення про організацію освітнього процесу у Коледжі, які є в наявності й 
затверджені в установленому порядку. 

У Коледжі ведеться необхідна організаційна та розпорядча документація: 
номенклатура справ Коледжу, графік навчального процесу, розклади занять та 
екзаменаційно-залікових сесій, плани роГ ' " і науково-методичної рад, 
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циклових комісій, відділень, виховної роботи, фізичного виховання, 
профорієнтаційної роботи, органів студентського самоврядування; фахових гуртків, 
клубів та гуртків за інтересами тощо. 

4.2. Наявність та зміст навчального плану, графіку освітнього процесу. 
Основним нормативним документом Коледжу, за допомогою якого здійснюється 
організація навчального процесу, є навчальний план. У навчальному плані дотримано 
співвідношення навчального часу між циклами підготовки, всі дисципліни 
навчального плану викладено у належному обсязі навчальних годин. При побудові 
навчального плану враховано структурно-логічну схему послідовності викладання 
навчальних дисциплін. На підставі навчального плану розроблені робочі навчальні 
плани у розрізі курсів, навчальних груп та затверджені директором Коледжу. 

Організація освітнього процесу здійснюється за державними стандартами і 
передбачає вивчення нормативних та вибіркових дисциплін з використанням 
інтерактивних методів навчання (дискусій, ділових ігор, методу інтелектуального 
штурму, бінарних занять, відкритих творчих конкурсів, вирішення ситуаційних 
завдань, проведення круглих столів тощо). 

Графік навчального процесу складений на підставі навчального плану зі 
спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит, є обґрунтованим та оптимально поєднує 
теоретичне та практичне навчання. 

На підставі навчального плану розроблені робочі навчальні плани у розрізі 
курсів, навчальних груп та затверджені директором Коледжу. 

4.3. Наявність та зміст навчальних та робочих навчальних програм з 
дисциплін. З усіх дисциплін відповідно до навчального плану зі спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит у Коледжі наявні навчальні програми та робочі 
навчальні програми у повному обсязі. 

Експертна комісія проаналізувала навчальні програми та робочі навчальні 
програми з дисциплін випускової циклової комісії з підготовки молодших спеціалістів 
зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит та констатує, що навчальні програми та 
робочі навчальні програми з дисциплін відповідають встановленим вимогам щодо їх 
структури і змісту. 

4.4. Наявність та зміст навчально-методичного забезпечення. Навчально-
методична, наукова робота викладачів, які забезпечують підготовку молодших 
спеціалістів спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит, базується на реалізації 
загальної методичної проблеми Коледжу: «Якісне формування системи компетенцій 
студентів та викладачів відповідно до сучасних вимог на шляху євроінтеграції». 

Вирішенню цієї проблеми підпорядкована робота педагогічної, науково-
методичної рад та циклових комісій Коледжу, у тому числі випускової циклової 
комісії економічних, комерційних та комп'ютерних дисциплін. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у Коледжі в цілому та з 
окремих навчальних дисциплін створюється як централізовано (через галузевий 
Навчально-методичний центр «Укоопосвіта» м. Київ, у роботі якого бере участь 
більшість викладачів Коледжу), так і самостійно (власні розробки викладачів 
Коледжу). За останні три роки викладачами Коледжу створено понад 50 різновидів 
навчально-методичного забезпечення та прорецензовано понад 330 видів навчально-
методичних розробок інших кооперативних навчальних закладів, що підтверджено 
Договорами та Актами виконаних робіт щодо створення навчально-методичного 
забезпечення НМЦ «Укоопосвіта» та щорічними галузевими Звітами про діяльність 
навчального закладу. 

Експертній комісії представлені на розгляд навчально-методичні комплекси з 
дисциплін спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит, розроблені викладачами 
Коледжу згідно з вимогами нормативних документів у паперовому та електронному 
вигляді. Навчально-методичне забезпечення кожної дисципліни включає: навчальну 



та робочу навчальну програми дисципліни, тексти або тези лекцій, фонд нормативно-
законодавчого та інструкційного матеріалу, плани семінарських занять, завдання для 
практичних (лабораторних) занять, завдання та методичні рекомендації для 
самостійної роботи студентів, різноманітні засоби поточного та підсумкового 
контролю (у тому числі з використанням комп'ютерних технологій), пакети завдань 
для виконання комплексних контрольних робіт, перелік питань до заліку (екзамену), 
список рекомендованих джерел. 

Експертна комісія відзначає, що комплекси навчально-методичного забезпечення 
дисциплін містять усі необхідні структурні елементи і на 100% забезпечують 
виконання навчального плану зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит. 
Структура та зміст навчально-методичних комплексів з дисциплін свідчать, що 
викладачі систематично працюють над підбором і актуалізацією лекційних матеріалів; 
зміст практичних завдань ґрунтується на використанні реального практичного 
матеріалу діяльності підприємств і організацій різних форм власності, який 
підбирається викладачами під час стажування та керівництва виробничою практикою 
студентів. Значна увага приділена створенню та оновленню методичних рекомендацій 
для самостійної роботи студентів. Розроблено достатньо засобів для поточного, 
тематичного та підсумкового контролю рівня знань студентів, у тому числі з 
використанням тестової комп'ютерної програми, розробленої викладачами Коледжу. 

4.5. Наявність та зміст пакетів контрольних завдань для оцінки залишкових 
знань студентів. Для оцінки рівня знань студентів відповідними цикловими 
комісіями розроблені та затверджені в установленому порядку пакети завдань для 
проведення комплексних контрольних робіт (ККР) з усіх дисциплін навчального 
плану. ККР містять перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння 
застосувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни та 
характеризуються професійною спрямованістю. ККР з оцінки залишкових знань 
студентів для проведення самоаналізу складено з дотриманням вимог щодо 
акредитації і дозволяють оцінити рівень знань, вмінь та навичок студентів. Зауважень 
щодо наповнення, структури та змісту ККР в експертної комісії немає. 

Навчальним планом підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит не передбачено виконання курсової роботи, тому 
навчально-методичне забезпечення відсутнє. 

4.6. Наявність та зміст навчально-методичного забезпечення практичної 
підготовки студентів. Практичне навчання студентів спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит організовується згідно з «Положенням про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 8 квітня 1993 року № 93. 

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит передбачено таки види практичної підготовки: 

Навчальна практика в обсязі 378 год., у тому числі: НП «Вступ до фаху» - 1 
тиждень (54 год.), НП з інформатики і комп'ютерної техніки - 2 тижні (108 год.), НП 
зі спеціальності - 3 тижні (162 год.), НП з вирішення ситуацій - 1 тиждень (54 год.). 

Виробнича (технологічна) практика тривалістю 4 тижні, в обсязі 216 год. 
На підставі аналізу навчального плану зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і 

кредит Експертна комісія засвідчує тотожність понять «виробнича» та «технологічна 
практика». 

Програми практики відображають сукупність одержаних теоретичних знань з 
навчальних дисциплін та навичок та вмінь, які студенти мають набути під час 
проходження практики. 

Для забезпечення базами практики студентів під час проходження виробничої 
практики Коледжем укладено договори співпраці з близько 70 установами, 



підприємствами і організаціями різних форм господарювання та власності, у тому 
числі з 12 кооперативними організаціями Спілки споживчих товариств Чернівецької 
області, що затверджено Постановою Правління Чернівецької обласної спілки 
споживчих товариств № 50 від 12.10.2017р. «Про закріплення баз практики для 
студентів Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу на період 
2018-2023 рр.». 

Всі бази практики - паспортизовані, підібрані таким чином, щоб повністю 
забезпечити виконання програм практики. 

Підсумком виробничої практики є захист звіту, складеного студентом відповідно 
до програми та календарно-тематичного плану практики, який приймається комісією 
у складі представників адміністрації коледжу та викладачів-керівників практики, 
наказ про склад комісії затверджується директором Коледжу. 

Експертна комісія засвідчує, що практичне навчання забезпечено програмами та 
базами практики на 100 % від потреби. Методичне та організаційне забезпечення 
практичної підготовки молодших спеціалістів у Коледжі повністю відповідає 
державним вимогам та критеріям акредитації. 

4.7. Наявність та зміст навчально-методичного забезпечення атестації 
випускників спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит. Формою завершення 
навчання студентів спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит є Комплексний 
кваліфікаційний екзамен, який проводиться з метою встановлення фактичної 
відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної 
характеристики. 

Комплексні кваліфікаційні завдання для атестації студентів розроблені 
відповідно до Засобів діагностики якості вищої освіти, проводяться з використанням 
комп'ютерних технологій та дозволяють оцінити рівень теоретичної та практичної 
підготовки студентів за фахом згідно ОПП та ОКХ. На атестацію студентів 
виносяться дисципліни: Банківські операції, Податкова система, Бюджетна система, 
Фінанси, Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках. 

Кандидатура голови екзаменаційної комісії затверджується Заступником Голови 
Правління Всеукраїнської спілки споживчих товариств України «Укркоопспілка», 
персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується наказом директора 
Коледжу. 

До комплексного кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, які 
виконали навчальний план зі спеціальності у повному обсязі. Студенту, який успішно 
склав екзамен, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація та 
видається диплом молодшого спеціаліста. 

Експертна комісія відзначає якість та ґрунтовність структури та змісту 
екзаменаційних завдань, критеріїв їх оцінювання, що відповідає вимогам державних 
стандартів, забезпечує прозорість та об'єктивність оцінювання знань студентів. 

4.8. Наявність та структура інформаційного забезпечення. У Коледжі діє 
ефективна система інформаційного забезпечення студентів та педагогічних 
працівників для вирішення освітніх, виховних, розвиваючих та управлінських 
завдань. 

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і студентів є 
бібліотека Коледжу, навчальні кабінети та електронні засоби інформації. 

Бібліотечний фонд навчальної, наукової та періодичної літератури Коледжу 
становить 81,3 тис. прим., з них 97% - україномовні. Для забезпечення спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит налічується 14 видів періодичних видань. 

На базі читальної зали Коледжу організована електронна бібліотека, яка містить 
електронні версії навчально-методичних комплексів з дисциплін, посилання на 
офіційні \\/еЬ-сайти центральних органів виконавчої влади України, відкриті 
електронні архіви бібліотек України. Іт " юї бібліотеки Коледжу 



забезпечено доступ до електронних бібліотек Львівського торговельно-економічного 
університету та Полтавського університету економіки і торгівлі. 

Відповідно до Програми подальшого реформування кооперативної освіти на 
період до 2020 року створюється єдина електронна система кооперативної освіти з 
використанням спільних хмарних сервісів. 

Експертна комісія підтверджує, що забезпеченість навчальною літературою, 
посібниками та електронними ресурсами студентів спеціальності 5.03050801 Фінанси 
і кредит складає 100% . 

Покращенню організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу 
сприяє наявність сучасної техніки та її ефективне застосування. Сучасний 
комп'ютерний парк Коледжу нараховує 157 одиниць, з них 105 розташовані у 
7 комп'ютерних лабораторіях, решта - забезпечують роботу циклових комісій, 
бухгалтерії, канцелярії, навчально-методичного кабінету, бібліотеки, телестудії тощо. 
Два сервери забезпечують роботу єдиної комп'ютерної мережі, яка охоплює всі 
комп'ютерні лабораторії, навчальні та адміністративні кабінети, об'єднані у 
внутрішню систему Інтранет. У навчальному корпусі на кожному робочому 
комп'ютеризованому місці та в гуртожитку є цілодобовий вихід в Інтернет, вільний 
Wi-Fi, організовано систему аварійного збереження інформації. 

Виходячи з розрахунку максимально можливого контингенту студентів у 
Коледжі кількість комп'ютерних місць становить 7 на 100 студентів. 

В комп'ютерних лабораторіях проводяться заняття з комп'ютерних та фахових 
дисциплін з використанням сучасних універсальних та професійних прикладних 
програм: ОС Windows, ОС Linux, Veral Test, 1С:Підприємство 8.3 (1С:Бухгалтерія, 
1С Управління торгівлею, Система «Клієнт-банк», Програмний комплекс «ОПЗ» 
(обробка податкової звітності), Програма «М.Е.Док», QDPro (митний брокер), 
Програма «Арт-Звіт-Плюс», Інформаційно-правова система «Ліга:ЗАКОН ЕШТ», 
Согр2 (Корпоративний Клієнт-банк), Автоматизована банківська система «БАРС 
Millennium» тощо. 

У Коледжі створено власний вузол корпоративної електронної пошти, сучасний 
Web-сайт, на якому систематично оновлюється інформація відповідно до Закону 
України «Про освіту». 

В освітньому процесі використовуються принтери, сканери, копіювальна 
техніка, мультимедійна техніка, ноутбуки тощо. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання у навчальних аудиторіях становить 

Висновок. Експертна комісія констатує, що організаційне, навчально-
методичне та інформаційне забезпечення підготовки молодших спеціалістів зі 
спеціальності 5.03050901 Фінанси і кредит здійснюється відповідно до 
технологічних вимог, повністю відповідає державним вимогам та критеріям 
акредитації та сприяє формуванню у студентів навичок професійної діяльності 
за обраною спеціальністю. 

5. Організація наукової роботи та міжнародної співпраці 
у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі 

У перспективі педагогічний колектив Чернівецького кооперативного економіко-
правового коледжу ставить за мету підтвердити статус закладу вищої освіти 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та отримати право на підготовку 
фахівців за освітніми рівнями молодший бакалавр, бакалавр у складі багатоступеневої 
системи інтегрованих закладів освіти Укркоопспілки. Тому, значна увага адміністрації 

14,3%. 



Коледжу та педагогічного колективу приділяється розвитку наукової роботи та 
міжнародного співробітництва. 

Наукова робота у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі 
є одним з найважливіших напрямів діяльності освітнього закладу та невід'ємною 
частиною освітнього процесу, що сприяє підвищенню якості підготовки спеціалістів. 

Планування та організація наукової роботи у Коледжі здійснюється на рівні 
циклових комісій, відділень та узагальнюється на загальноколеджівському рівні за 
трьома основними напрямами: індивідуальна наукова діяльність викладачів та захист 
дисертацій; науково-методична робота викладачів як складова удосконалення 
науково-методичного забезпечення освітнього процесу за фахом; науково-пошукова 
робота студентів. 

Планування наукової роботи передбачено у планах роботи циклових комісій, 
навчальних відділень, індивідуальних планах викладачів. Індивідуальна науково-
дослідна робота викладачів включає навчання в аспірантурі та проведення наукових 
досліджень без відриву від виробництва, підготовка та захист дисертацій здобувачами 
наукових ступенів, видання навчальних посібників, підручників, монографій; 
публікації у фахових виданнях та участь у науково-практичних конференціях, 
семінарах, «круглих столах» тощо. 

На момент експертної перевірки у Коледжі 13 осіб мають науковий ступень 
кандидата наук, 8 - здобувачі наукового ступеню кандидата наук, 16 осіб - магістри, 
що продовжують наукову діяльність за фахом. Працює над написанням докторської 
дисертації директор коледжу Кошкаров С.А. 

Щороку викладачі коледжу захищають дисертації: 
- у 2015 році заступник директора, викладач-методист Борис Л.М. захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, у 2016 році 
опублікувала монографію «Динаміка назв страв та напоїв у буковинських говірках»; 

- у 2016 році викладач Апопій Г.В. захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування ефективної системи 
торговельного обслуговування в умовах розвитку сільської території»; 

- у 2017 році заступник директора Фонарюк О.Ю. захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Протиправна 
поведінка людини: філософсько-правовий вимір». 

Викладачі Коледжу, що забезпечують спеціальність 5.03050801 Фінанси і 
кредит, проводять індивідуальну наукову діяльність, мають ряд публікацій наукового 
та навчально-методичного характеру, у тому числі у фахових виданнях (за останні три 
роки налічується понад 50 статей); беруть активну участь у науково-практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах з обговорення фахових питань. 

Науково-методична робота викладачів як складова науково-методичного 
забезпечення освітнього процесу за фахом здійснюється на рівні циклових комісій 
всіма викладачами Коледжу через створення комплексів навчально-методичного 
забезпечення дисциплін, поповнення та актуалізацію бази даних електронної 
бібліотеки, виконання навчально-методичних розробок та зустрічне рецензування 
методичних матеріалів на замовлення НМЦ «Укоопосвіта» (м. Київ), який створений з 
метою централізованого забезпечення навчально-методичними матеріалами освітніх 
закладів системи споживчої кооперації України. За останні три роки викладачами 
Коледжу створено понад 50 різновидів навчально-методичного забезпечення та 
прорецензовано понад 330 видів навчально-методичних розробок інших 
кооперативних навчальних закладів, що підтверджено Договорами та Актами 
виконаних робіт щодо створення навчально-методичного забезпечення НМЦ 
«Укоопосвіта» та щорічними галузевими Звітами про діяльність навчального закладу. 

Науково-дослідницька робота студентів у Коледжі здійснюється під 
керівництвом викладачів та є ефект )звитку їх професійних 



компетенцій, творчих нахилів та здібностей, підвищення самостійності при вирішенні 
виробничих завдань. Організаційними ланками студентської наукової роботи є творчі 
гуртки, академічні групи, спеціальності та відділення. На загальноколеджівському 
рівні створене Студентське наукове товариство, до складу якого входять 
представники усіх навчальних відділень Коледжу. 

Основні напрями наукових досліджень випускаючої циклової комісії і, 
відповідно, студентів спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит, пов'язанні з 
діяльністю підприємств і організацій системи споживчої кооперації: відповідні 
наукові теми опрацьовуються студентами під час вивчення фахових дисциплін, під 
час гурткової роботи та проходження виробничої практики. 

Результати науково-дослідницької роботи студентів традиційно заслуховуються 
на щорічних конференціях на рівні відділень та на рівні Коледжу. Студенти Коледжу 
також беруть участь у міжвузівських науково-теоретичних та науково-практичних 
конференціях, конкурсах, олімпіадах на кращі професійні знання, брейн-рингах, 
круглих столах та інших заходах науково-професійного спрямування. 

Міжнародна співпраця. Чернівецький кооперативний економіко-правовий 
коледж з 2008 року став активним учасником міжнародної освітньої співпраці - в 
рамках Угоди про співробітництво в галузі освіти між Ботошанським повітом 
(Румунія) та Чернівецькою областю від 19.06.2008 p., на підставі ст.11 Протоколу про 
співробітництво в галузі освіти між МОН України та Міністерством виховання і 
досліджень Румунії. Відповідно до п. 4 вказаної Угоди, 15.10.2010р. підписано Угоду 
між Ботошанським економічним коледжем імені Октава Оніческу (Румунія) та 
Чернівецьким кооперативним економіко-правовим коледжем яка передбачає: обмін 
досвідом з організації навчальної та наукової роботи, сприяння у підготовці та 
підвищенні кваліфікації кадрів, обмін студентами та викладачами з метою 
удосконалення форм і методів педагогічної діяльності, вивчення досвіду румунських 
колег щодо участі у грантових освітніх програмах «Еразмус +» за галузями освітньої 
діяльності тощо. 

З такою ж метою 15.02.2017 року укладена Угода з Ботошанською Професійною 
Школою Кооперації. У даний час іде робота над узгодженням навчальних планів та 
програм для взаємовигідної тісної співпраці у європейській кооперативній асоціації 
«Euro - СООР». 

Кооперативна міжнародна освітня співпраця розвивається з Гомельським 
торговельно-економічним коледжем Білоруської кооперативної спілки. 

15 жовтня 2017 року розпочалась співпраця Коледжу з Середньою професійною 
школою торгівлі та обслуговування м. Прешов, Словаччина. Першим спільним 
заходом стала участь студентів Коледжу у міжнародному конкурсі, який відбувся у 
місті Прешов 5 - 6 лютого 2018 року. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що відповідно до вимог Закону 
України «Про вищу освіту» у Коледжі значна увага приділяється розвитку 
наукової та міжнародної діяльності. Педагогічний колектив Коледжу ставить 
перед собою завдання піднесення рівня підготовки фахівців на більш якісний, 
науковий рівень, вивчає та впроваджує в освітній процес міжнародний досвід з 
організації педагогічної та фахової діяльності. 



6. Кадрове забезпечення освітнього процесу 
У процесі експертизи кадрового забезпечення освітньої діяльності Чернівецького 

кооперативного економіко-правового коледжу були проаналізовані штатний розпис, 
особові справи керівного та викладацького складу. 

Напрями професійної діяльності, права та обов'язки педагогічних працівників 
коледжу регламентуються Статутом Чернівецького кооперативного економіко-
правового коледжу, Положенням про циклову (предметну) комісію, Правилами 
внутрішнього розпорядку в Коледжі, посадовими інструкціями, перспективними і 
робочими планами роботи, індивідуальними робочими планами викладачів. 

Підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит 
здійснюють 27 висококваліфікованих педагогічних працівників, серед яких 18 осіб 
(66,7%) - спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії, у тому числі 5 осіб мають 
науковий ступень кандидата наук, три викладачі мають педагогічне звання «викладач 
- методист», чотири викладачі нагороджені нагрудним знаком МОН України 
«Відмінник освіти України». 

Загальна характеристика педагогічного складу, що забезпечує спеціальність 
5.03050801 Фінанси і кредит наведена у додатку А. 

Всі викладачі мають відповідну фахову вишу освіту, протягом останніх п'яти 
років підвищували кваліфікацію та проходили атестацію в установленому порядку. 

Викладацький склад удосконалює фахову майстерність на факультетах 
Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Полтавському університеті 
економіки і торгівлі, Львівському торговельно-економічному університеті, 
Чернівецькому інституті післядипломної педагогічної освіти та шляхом стажування у 
закладах вищої освіти III - IV рівнів акредитації, а також на підприємствах і в 
організаціях міста та області, шляхом самоосвіти. За останні п'ять років всі викладачі 
підвищили свою кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації або пройшли 
стажування на діючих підприємствах міста. Дані про підвищення кваліфікації 
знаходяться на обліку у відділі кадрів та відображені в атестаційних листах 
викладачів. Функціонують постійно діючі семінари різних спрямувань, школа 
молодого викладача. 

Викладачі проходять атестацію відповідно до вимог «Типового Положення про 
атестацію педагогічних працівників України». Терміни та вимоги до підготовки і 
проведення атестації педагогічних працівників дотримуються. Атестаційна комісія 
працює об'єктивно, прозоро та демократично. При атестації викладачів Коледжу з 
метою підвищення їх кваліфікаційної категорії враховується професійний рівень 
викладання дисципліни, якість методичної роботи, їх ініціативність та творчий підхід 
до навчально-виховної роботи. 

Випускаючою предметною (цикловою) комісією є циклова комісія економічних, 
комерційних та комп'ютерних дисциплін, яка об'єднує 14 викладачів, у тому числі 10 
- спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії (71,4%), 4 - спеціалісти першої 
кваліфікаційної категорії. У складі випускаючої циклової комісії 2 викладачі, які 
працюють на постійній основі та 1 викладач, що працює на умовах зовнішнього 
сумісництва, мають науковий ступень кандидата наук, 4 - здобувачі наукового 
ступеню кандидата наук, 2 - нагороджені нагрудним знаком МОНУ «Відмінник 
освіти України». 



Голова циклової комісії - Апопій Геннадій Вікторович, випускник Львівського 
торгово-економічного інституту 1991 року (Диплом спеціаліста серія ТВ №971487 від 
22.06.1991р.), кандидат економічних наук (Диплом кандидата наук серія ДК №039115 
від 13.12.2016р.). 

Гарантом освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 
072 Фінанси, банківська справа та страхування є Кошкаров С.А., кандидат 
економічних наук (диплом кандидата наук ДК № 043908 від 13.12.2010р.). 

Усі члени випускаючої циклової комісії працюють над створенням навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу Коледжу, у тому числі на замовлення 
НМЦ «Укоопосвіта» (м. Київ), займаються науковою роботою. 

Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години 
навчального плану спеціальності та працюють у коледжі за основним місцем роботи 
становить 45,7%, у тому числі за циклами підготовки: 

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 71,67%; 
- цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - 54,96%; 
- цикл професійної та практичної підготовки - 34,26%. 
Частка викладачів-лекторів, які мають практичний досвід роботи за фахом та 

забезпечують формування професійних компетентностей становить 32%, що 
відповідає кадровим вимогам забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 

Кількість викладачів, які забезпечують освітній процес зі спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит на постійній основі складає 96,3% (1 викладач працює 
на умовах зовнішнього сумісництва). 

Заняття (лекційні, практичні, семінарські та лабораторні) проводяться 
педагогічними працівниками Коледжу, рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за останні п'ять років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток до кадрових вимог Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти. 

З метою підвищення рівня підготовки фахівців, підвищення мотивації студентів 
до оволодіння професійними знаннями, поглиблення професійного спрямування 
навчального матеріалу, до викладання лекцій та проведення практичних занять 
систематично залучаються педагогічні працівники закладів освіти ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації та провідні практичні фахівці кращих підприємств і організацій 
Чернівецької області. 

Висновок. На підставі перевірки особових справ керівного складу та 
викладачів, комісія констатує, що інформація про кадрове забезпечення 
освітнього процесу зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит, наведена у 
акредитаційній справі є достовірною та відповідає вимогам Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою 
КМУ від 30.12.2015р. № 1187. 

Експертна комісія зазначає, що система підбору, комплектування та 
використання кадрового потенціалу, підвищення кваліфікації та атестації 
педагогічних працівників у Чернівецькому кооперативному економіко-
правовому коледжі відповідають вимогам МОН України, сприяє реалізації 
потенційних можливостей педагогічного колективу в процесі підготовки 
фахівців зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит. 



Кадрове забезпечення освітньої діяльності у Коледжі є достатнім для 
забезпечення ліцензійного обсягу зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит 
та сукупного ліцензійного обсягу. 

Загальна площа земельної ділянки коледжу складає 1,7978 га., що підтверджено 
Державним актом на право постійного користування землею № 0288 від 21.02.1995 р. 

Загальна площа усіх приміщень Чернівецького кооперативного економіко-
правового коледжу становить 14948 кв.м. У єдиному комплексі розташовані 
навчальний корпус та два гуртожитки на 650 місць, підсобні приміщення. 
Документально підтверджено право власності на нерухоме майно. 

Експертній комісії представлені оригінали Свідоцтв на право власності та 
висновки Головного управління Держпродспоживслужби, Управління ДСНС та 
Управління Держпраці у Чернівецькій області про відповідність санітарним нормам, 
вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці для надання освітніх 
послуг, оформлені у 2017 році із зазначенням конкретних адрес будівель і споруд. 

Навчальний аудиторний фонд становить 9111 кв.м. Навчальна площа з 
розрахунку на одного студента фактичного контингенту всього - 10,1 кв. м. 

Матеріально-технічна база включає: приміщення для занять студентів (лекційні 
аудиторії, кабінети) - 8192 кв.м.; комп'ютерні лабораторії - 631,9 кв.м.; спортивна 
зала - 287,4 кв.м.; приміщення для науково-педагогічних працівників - 308,7 кв.м., 
службові приміщення - 291,5 кв.м.; бібліотека з читальним залом - 319,6 кв.м.; 
гуртожитки - 8175,5 кв.м.; їдальня, буфети - 320,0 кв.м.; медичний пункт та 
стоматологічний кабінет - 33,6 кв.м. 

Для забезпечення освітнього процесу використовуються 12 лекційних аудиторій, 
20 навчальних кабінетів, 7 комп'ютерних лабораторій, у тому числі лабораторія з 
автоматизації обліково-аналітичних та фінансово-кредитних операцій. Всі кабінети та 
лабораторії паспортизовані, укомплектовані меблями, інвентарем, навчально-
методичними посібниками та устаткуванням, технічними засобами навчання, 
спеціальною літературою тощо у достатній кількості. 

У навчальному корпусі та гуртожитку всі комп'ютеризовані робочі місця для 
студентів та персоналу цілодобово підключені до мережі Інтернет, забезпечено 
покриття Wi-Fi, організовано систему аварійного збереження інформації. 

У Коледжі в достатній кількості є периферійні пристрої: принтери, сканери, 
ксерокси, цифрові відеокамери та фотоапарати, проектори тощо. Лекційні 
аудиторії забезпечені мультимедійними засобами навчання, всього - 4 комплекти, 
у тому числі 2 - переносні, для супроводу студентських конференцій, семінарів, 
круглих столів, заходів професійного та виховного спрямування. 

Для проведення фізкультурно-масової роботи та різноманітних спортивних 
заходів є в наявності: спортивна зала № 1 площею 287,4 кв. м., спортивна зала №2 
(тир) площею 150,0 кв. м., зала важкої атлетики площею 16,0 кв. м., гімнастична зала 
у гуртожитку площею 54,4 кв. м., спортивний майданчик на території Коледжу 
площею 600,0 кв. м., спортивний майданчик біля гуртожитку площею 450 кв. м. 
Також Коледж на постійній основі використовує на умовах оренди Центральний 
стадіон міста Чернівці. 

7. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 



Коледж має два власних гуртожитки загальною площею 8175,5 кв.м., проектна 
потужність яких - 650 місць, що повністю забезпечує потребу студентів у житлі. У 
гуртожитках створені всі умови для комфортного проживання: житлові кімнати на 2-
3 особи, побутові приміщення (кухні, душові, туалети, гладильні кімнати, пральна 
кімната тощо), просторі актові зали, ізолятор. Обладнані кімнати для самопідготовки 
студентів та зони відпочинку. Всі житлові кімнати укомплектовані необхідними 
меблями, інвентарем. Санітарний стан приміщень задовільний, в робочому стані 
утримується обладнання і засоби протипожежної і технічної безпеки (Акт санітарно-
епідеміологічного обстеження об'єкта від 22 листопада 2017р. №22, Висновок про 
відповідність вимогам протипожежних норм приміщень Чернівецького 
кооперативного економіко-правового коледжу від 17 листопада 2017р. № 32, 
Висновок про відповідність стану промислової безпеки та охорони праці від 28 
листопада 2017р. № 3132). 

Для забезпечення раціонального режиму харчування студентів у Коледжі 
функціонує власна їдальня на 150 місць та студентське кафе на 15 місць. 

Для проведення виховних, культурно-розважальних заходів використовуються 
три актових зали, одна з яких розташована у навчальному корпусі, а дві інших - у 
студентських гуртожитках. 

Матеріально-технічна база Коледжу постійно оновлюється, кабінети 
переоформлюються відповідно до компетентнісних вимог розвитку спеціальностей, 
створюються належні умови для роботи педагогічних працівників і навчання 
студентів, дотримуються нормативні санітарно - гігієнічні вимоги. Необхідний 
температурний режим забезпечується роботою власної котельні. 

Протягом 2015-2017 років витрачено на ремонтні роботи та реконструкцію 
матеріально-технічної бази 2368,82 тис. грн. З метою виконання державних 
енергозберігаючих програм у навчальному корпусі Коледжу та гуртожитках 
проведено заміну дерев'яних віконних блоків на металопластикові, традиційних ламп 
на енергозберігаючі та лампи денного світла. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база, 
соціальна інфраструктура Чернівецького кооперативного економіко-правового 
коледжу відповідає нормативним та технологічним вимогам щодо матеріально-
технічного забезпечення, є достатньою для забезпечення освітнього процесу зі 
спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит та повного сукупного ліцензійного 
обсягу, забезпечує виконання навчальних планів і програм у повному обсязі. 

Експертна комісія ознайомилася з Положенням про систему забезпечення якості вищої 
освіти у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі, розробленого 
відповідно до вимог Закону України "Про вищу освіту", затвердженим педагогічною 
радою Коледжу та введеним в дію наказом коледжу від 31.08 2017р. № 56. 

У системі управління якістю Коледжу використовуються такі методи оцінки 
якості освіти та підготовки фахівців як опитування, анкетування, метод експертних 
оцінок тощо, що надають можливість визначити рівень компетентності студентів, 
рівня знань, умінь та навичок; готовність до професійної діяльності. 

8. Система забезпечення якості вищої освіти у 
Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі 



Якість освіти у Коледжі забезпечується діяльністю педагогічного складу, 
показниками якої є: технології, методи та засоби, що використовуються у викладанні 
навчальних дисциплін; рівень професійної компетентності та педагогічної 
майстерності викладачів; участь у науковій роботі, написання навчально-методичної 
літератури: підручників, посібників, методичних рекомендацій; пошуково-
дослідницька робота студентів тощо. 

Для внутрішнього забезпечення якості освіти у Коледжі запропоновані такі 
складові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти: політика закладу і 
процедури забезпечення якості, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд 
навчальних програм, оцінювання студентів, забезпечення якості викладацького 
складу, навчальні ресурси та підтримка студентів, інформаційні системи, 
профорієнтаційна діяльність, встановлення зворотних зв'язків між учасниками 
освітнього процесу, зокрема шляхом анонімного анкетування студентів. 

У Коледжі розроблено Концепцію освітньої діяльності спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит. 

Для забезпечення прозорості і привабливості навчальних програм, підтримання 
їхньої актуальності та попиту на них передбачено створення механізмів, які 
включають: порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і результатів 
навчання; офіційно затверджені рекомендації та нормативні вимоги щодо створення 
освітньо-професійних програм, навчальних планів і навчальних програм дисциплін; 
порядок внутрішньої експертизи, оцінки та затвердження навчальних планів і 
навчальних програм дисциплін; аналіз ефективності реалізації навчальних програм, 
моніторинг успішності та досягнень студентів; розробку процедур регулярного 
періодичного перегляду програм за участю працедавців, студентів та інших 
зацікавлених сторін. 

В системі оцінювання навчальних досягнень студентів зі спеціальності 
передбачено: забезпечення проведення різнорівневих діагностичних заходів на 
етапах поточного та підсумкового контролю; визначення однозначних, чітких й 
широкодоступних критеріїв оцінювання і екзаменаційних правил для всіх випадків 
контролю і атестації; забезпечення об'єктивності і незалежності результатів 
оцінювання; забезпечення адміністративного нагляду і перевірок дотримання 
встановлених закладом вищої освіти процедур оцінювання. 

У Коледжі реалізовано механізм інформування студентів про стратегію 
оцінювання, яка запроваджена, та її конкретне застосування щодо їхньої навчальної 
програми, а також оприлюднення критеріїв оцінювання успішності з кожної 
навчальної дисципліни. 

Якість освітніх послуг, ефективність навчальних програм визначена якісним 
складом викладачів та умовами, в яких вони можуть ефективно передавати студентам 
свої знання і досвід. Для успішного виконання навчальних програм студенти 
забезпечені бібліотекою, навчальними й лабораторними приміщеннями, навчальним 
обладнанням, методичними матеріалами, комп'ютерами і програмним забезпеченням. 

Коледж для ефективного забезпечення якості підготовки молодших спеціалістів 
здійснює постійний самоаналіз з обговоренням його результатів та розробки заходів 
щодо покращення якості підготовки фахівців на засіданнях циклових (предметних) 
комісій, науково-методичної, адміністративної, педагогічної рад. 

До переліку заходів з профорієнтації потенційних вступників у Коледжі входять: 
підготовка інформаційних матеріалів у за " формації - періодичній 



місцевій пресі; співпраця із загальноосвітніми, професійними та закладами вищої 
освіти; співпраця з роботодавцями відповідних галузей; проведення днів відкритих 
дверей; організація постійно діючого взаємозв'язку з потенційними абітурієнтами 
через веб-сайт Коледжу, соціальні мережі, електронну пошту. 

Висновок: Експертна комісія встановила, що Чернівецький кооперативний 
економіко-правовий коледж забезпечує прозорість своєї освітньої діяльності, 
точність, неупередженість, об'єктивність і широку доступність інформації про 
діяльність закладу вищої освіти на офіційному веб-сайті коледжу, частково на 
web-caйтax Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації та 
Спілки споживчих товариств Чернівецької області. 

У коледжі створена належна внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності, функціонування якої забезпечує: якісну підготовку 
компетентних фахівців, удосконалення системи управління підрозділами 
Коледжу, покращення освітньої діяльності з підготовки фахівців із урахуванням 
потреб ринку праці, посилює відповідальність учасників освітнього процесу, 
позитивно впливає на імідж навчального закладу. 

Експертна комісія перевірила відповідність проведеного самоаналізу з якості 
підготовки фахівців фактичному стану, з цією метою ознайомилась з показниками 
успішності студентів за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит за результатами 
останньої екзаменаційної сесії, переглянула навчальні журнали та екзаменаційні 
відомості і констатує достовірність поданих даних. 

У навчальній частині наявні первинні документи, контрольні роботи, відомості 
оцінок за результатами самоаналізу. Зміст варіантів контрольних робіт відповідає 
програмному матеріалу з дисциплін, характеризується професійним спрямуванням. 

9.1. Якість виконання комплексних контрольних робіт. У ході 
акредитаційної експертизи було проведено контрольні роботи з метою виявлення 
якості знань студентів ІІ-ІІІ курсів спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит. 
Контрольний зріз залишкових знань студентів проводився з наступних навчальних 
дисциплін: 

- з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки з дисциплін: Історія 
України, Українська мова за професійний спрямуванням: абсолютна 
успішність - 100 %, якісний показник - 51,5 %; 

- з циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки з дисциплін: 
Інформатика і комп'ютерна техніка, Бухгалтерський облік: абсолютна 
успішність - 97,1 %, якісний показник - 55,9 %; 

- з циклу професійної та практичної підготовки з дисциплін: Бухгалтерський 
облік і звітність в комерційних банках, Фінанси: абсолютна успішність -
96,9%, якісний показник - 56,2 %. 

Загальний середній показник абсолютної успішності становить - 98,0 %, якісної 
успішності - 54,5 %. 

Результати контрольного зрізу залишкових знань свідчать про належний рівень 
підготовки: більшість студентів успішно виконали завдання, добре засвоїли 
програмний матеріал, виявили достатню теоретичну підготовку та уміння 
використовувати набутті знання при вирішенні завдань практичного характеру. 

9. Якість підготовки фахівців 



Графік проведення комплексних контрольних робі та порівняльна відомість 
результатів виконання комплексних контрольних робіт при експертній перевірці та за 
результатами самоаналізу наведена у додатках А, Б. 

9.2. Якість звітів з виробничої практики. З метою аналізу якості практичної 
підготовки студентів експертною комісією перевірено 20% звітів з виробничої 
практики. Експертна комісія підтверджує, що тривалість і зміст практик відповідає 
вимогам ОПП та ОКХ підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит, звіти, додатки до них, щоденники за матеріалами практики 
оформлені на належному рівні. Зміст звітів відображає процес застосування 
теоретичних знань студентів у практичній діяльності. Звіти з практики містять 
матеріали про виконання усіх розділів, передбачених програмою практичного 
навчання та індивідуальних завдань, перевірені та підписані керівниками практики, а 
також перевірені і захищені у Коледжі 

Розбіжності між оцінками за захист звітів з практики закладу освіти та оцінками 
експертів знаходяться в межах допустимих відхилень, свідчать про об'єктивність 
оцінювання звітів з практики. Відповідна інформація наведена у додатку В. 

9.3. Якість атестації випускників. Завершальним етапом освітнього процесу 
підготовки молодшого спеціаліста є атестація, яка для випускників спеціальності 
5.03050801 Фінанси і кредит проводиться у формі комплексного кваліфікаційного 
екзамену за фахом та включає завдання з п'яти дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки: Банківські операції, Податкова система, Бюджетна 
система, Фінанси, Бухгалтерський облік і звітність у комерційній банках. 

Пакет методичного забезпечення атестації випускників містить програму 
проведення екзамену, завдання, які передбачають використання комп'ютерної 
техніки, критерії оцінювання рівня знань студентів, протоколи екзаменаційної комісії, 
звіти голів екзаменаційних комісій. 

Завдання для проведення комплексного кваліфікаційного екзамену відповідають 
Засобам діагностики якості вищої освіти, складені з урахуванням сучасних вимог, 
носять актуальний характер та дозволять визначити здатність випускників до 
професійної діяльності. 

9.4. Працевлаштування випускників. Комісія провела аналіз інформації щодо 
працевлаштування випускників Коледжу. Встановлено, в закладі освіти діє кадрова 
агенція, яка укладає договори з урахуванням індивідуальних запитів та листів 
підприємств та організацій. 

Рівень працевлаштування випускників зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і 
кредит за останні три роки становив: 2015р. - 74,2%, 2016р. - 72,7%, 2017р. - 71,3% 
(за довідками підприємств, організацій про працевлаштування випускника Коледжу 
за підписом керівника підприємства, організації). Інші випускники 
працевлаштовуються самостійно (на підставі Постанови Кабінету Міністрів України 
від 22.08.1996р. №992) або продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр». 

Випускники Коледжу спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит продовжують 
навчання в закладах вищої освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації: Чернівецькому 
національному університеті імені Ю.Федьковича, Львівському торговельно-
економічному університеті, Полтавському університеті економіки і торгівлі, 
Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНЕТУ та ін. 



Випускаюча циклова комісія, куратори груп, викладачі фахових дисциплін 
підтримують постійний зв'язок з випускниками спеціальності 5.03050801 Фінанси і 
кредит, відстежують їх працевлаштування та кар'єрне зростання. Аналіз відгуків з 
підприємств, установ та організацій свідчить про достатній рівень теоретичної та 
практичної підготовки випускників, вміння співпрацювати у колективі. Для 
удосконалення дій щодо працевлаштування та адаптації випускників Коледжу 
продовжується робота з пошуку нових робочих місць, підвищується ефективність 
співпраці з потенційними роботодавцями, узгоджується зміст виробничої практики. 

Чернівецька область має потребу у фахівцях даного напряму, про що свідчать 
запити підприємств та організацій бюджетного та приватного секторів економіки, 
План галузевого та контрактного замовлення на підготовку та працевлаштування 
молодших спеціалістів на період до 2022 року. 

Висновок. На підставі проведеного аналізу експертна комісія дійшла 
висновку, що Коледж є учасником реалізації програм регіонального розвитку та 
відповідає акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки України щодо 
якості підготовки та працевлаштування фахівців спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит. 

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

За міжакредитаційний період контролюючими органами різних рівнів було 
здійснено цілий ряд перевірок освітньої, господарської діяльності та діяльності, що 
вимагає дотримання законодавства України. В основному, зауваження за актами 
перевірок у попередні роки були усунуті повністю, за деякими з них робота 
продовжується - розроблені постійно діючі заходи з основних напрямів діяльності 
Коледжу та забезпечення усіх видів безпеки. 

Перевірки носять циклічний характер. Наводимо результати перевірок за 
останні роки та заходи щодо усунення виявлених недоліків. 

1. Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 
(довідка №136 від 18.03.2016р.) була здійснена перевірка стану превентивно-
профілактичної роботи з попередження злочинності й правопорушень серед 
учнівської та студентської молоді за 2015-2016 роки. Суттєвих порушень не виявлено, 
зауваження враховані. 

2. Чернівецьким міським управлінням юстиції (довідка № 03-02/285 від 
28.04.2016р.). Порушень нормативно-правових актів у галузі правової освіти не 
виявлено. Контролерами було звернуто увагу на важливість продовження проведення 
заходів правоосвітнього та правовиховного характеру, спрямованих на реалізацію 
Національної програми правової освіти населення та рекомендовано вживати 
постійних заходів щодо поповнення бібліотечного фонду виданнями правового 
спрямування. Зауваження міського управління юстиції враховані. 

3. ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» провело 
роботу: 

- дослідження шумової характеристики; 
- санітарно-мікробіологічне дослідження; 
- вимірювання електромагнітного поля; 



- дозиметричний контроль; 
- санітарно-мікробіологічне дослідження; 
- дослідження метеорологічних факторів. 
Головне управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області провело 

санітарно-епідеміологічне обстеження коледжу з врахуванням попередніх 
лабораторних досліджень. Актом № 22 від 22 листопада 2017р. підтверджено право 
Коледжу на статутну діяльність, у тому числі з надання освітніх послуг. 

4. ДП «Буковинастандартметрологія» Міністерства економічного розвитку та 
торгівлі України (вимірювальна електротехнічна лабораторія) провела вимірювання 
опору заземлюючих пристроїв, опору ізоляції силових ліній та устаткування. 

Виявлені недоліки - заземлення не повне у двох холодильниках їдальні. 
Вжитті заходи: відремонтовано заземлення двох холодильників, оновлено 

заземлення 6 точок електропостачання. 
Результат: актом від 08.09.2016 р. експлуатація будівель і споруд дозволена. 
5. Управління Держпраці у Чернівецькій області 22.11.2017 р. провело 

інспекційну перевірку. Виявлені недоліки: не оновлена комісія з перевірки знань з 
охорони праці, у Журналі реєстації інструктажів з охорони праці і техніки безпеки 
заповнюються не всі графи, не пред'явлений Журнал посвідчення ручного 
електроінструменту, не перевірені драбини тощо. 

Усунені всі недоліки та враховані рекомендації. Додатково: закуплено спецодяг 
всім робітникам з комплексного обслуговування будівель і споруд, прибиральницям, 
сторожам. 

Результат - Коледжу наданий висновок від 29.11.2017р. за № 3132/0/07-2/17 про 
те, що стан дотримання законодавства з питань охорони праці, утримання будівель, 
споруд та обладнання відповідають діючим вимогам. 

6. TOB «ЗЕВС JIM» у листопаді 2017 року провело експертизу протипожежного 
стану приміщень Коледжу. Виявлено недоліки: 

- дерев'яні конструкції не оброблені вогнегасним розчином; 
- не оновлений договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації; 
- відсутній блискавкозахист. 
Недоліки усунуті відповідно до рекомендацій з врахуванням фінансового стану 

Коледжу. Результат - Державна служба України з надзвичайних ситуацій Управління 
ДСНС України у Чернівецькій області листом №32 від 27.11.2017р. повідомила про 
надання права на проведення освітянської діяльності. 

7. Менеджером з персоналу Чернівецької спілки споживчих товариств проведена 
перевірка дотримання у Коледжі трудового законодавства та стану ведення кадрової 
роботи, за результатами якої складена Довідка від 07.12.2017р. з наступними 
пропозиціями: 

1. Внести зміни до Статуту та Колективного договору у зв'язку з прийняттям 
ЗУ «Про освіту», інших законодавчих актів. 

2. Удосконалювати організаційну структуру Коледжу, освітню діяльність для 
безумовного дотримання законодавства України. 

3. Не допускати порушення термінів надання щорічних відпусток без 
поважних причин. 



4. У Колективному договорі передбачити гнучкий графік режиму роботи для 
окремих категорій працівників. 

На зборах трудового колективу 28.12.2017 р. колективом були підтримані зміни до 
Статуту та Колективного договору. 

8. За період з 01 вересня 2016 р. по 01 листопада 2017р. була проведена комплексна 
документальна ревізія (Акт від 08 грудня 2017р.). 

За результатами розгляду матеріалів ревізії наказом по Коледжу № 101 від 
19.12.2017 р. передбачено: 

1. Ліквідувати заборгованість з оплати за навчання та за проживання у гуртожитку. 
2. Встановити персоніфікований облік енергоносіїв, води, роботи душових. 
3. Активізувати профорієнтаційну роботу. 
4. Оптимізувати і удосконалити освітні, господарські, фінансові процеси. 

Встановлені терміни та відповідальні за виконанням пунктів наказу. 
9. Перевіркою Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА гуртожитків Коледжу 

суттєвих порушень не виявлено (Довідка від 12.12.2017р.). 
У гуртожитках працює ремонтна бригада, прийнято рішення про переобладнання 

двох блоків за сучасними вимогами, установку на кухнях бойлерів для підігріву води, 
облаштування додаткового зовнішнього освітлення тощо. 

За матеріалами попередньої акредитації спеціальності 5.03050801 Фінанси і 
кредит (2013 рік) експертною комісією були висловлені пропозиції керівництву коледжу, 
які не впливали на загальний позитивний висновок, а були направлені на подальше 
покращення освітнього процесу, а саме: 

- продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення 
дисциплін та комп'ютеризації навчально-виховного процесу; 

- постійно поповнювати бібліотечний фонд актуальною фаховою літературою, 
розширити перелік фахових періодичних видань, нарощувати електронні інформаційні 
ресурси; 

- посилити профорієнтаційну роботу для забезпечення набору студентів на заочну 
форму навчання. 

Експертна комісія констатує, що за міжакредитаційний період адміністрацією та 
педагогічним колективом коледжу проведено ряд заходів, спрямованих на виконання 
рекомендацій експертної комісії, а саме: 

- значна увага приділялася розвитку наукової роботи, міжвузівському обміну 
досвідом та міжнародній співпраці; педагогічний колектив коледжу працює над 
методичною проблемою: «Якісне формування системи компетенцій студентів та 
викладачів відповідно до сучасних вимог на шляху євроінтеграції», реалізація якої 
передбачає піднесення наукового та навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу на якісно новий рівень відповідно до змін в освітньому середовищі та на 
підставі вивчення передового європейського досвіду підготовки фахівців; 

-завершена робота зі створення електронної бібліотеки Коледжу, роботу якої 
забезпечують 12 комп'ютерних місць, розташованих у читальній залі бібліотеки та 15 
комп'ютерних місць у комп'ютерній лабораторії, яка виділена під філію читальної 
зали з доступом до електронної бібліотеки Коледжу та глобальної мережі Internet. В 
рамках дії навчальних комплексів «Освіта» та «Академія», на базі електронної 
бібліотеки Коледжу забезпечено доступ студентів та викладачів до електронних 



ресурсів бібліотек Полтавського університету економіки і торгівлі та Львівського 
торговельно-економічного університету, відповідно до Програми подальшого 
реформування кооперативної освіти на період до 2020 року створюється Єдина 
електронна система кооперативної освіти з використанням хмарних сервісів; 

- створено електроні варіанти комплексів навчально-методичного забезпечення з 
усіх дисциплін відповідно до навчального плану спеціальності 5.03050801 Фінанси і 
кредит, які увійшли до складу електронної бібліотеки Коледжу та створена система із 
застосуванням елементів дистанційного навчання на базі платформи Moodle; 

- оновлена фахова література та розширено перелік періодичних видань зі 
спеціальності 5.03050801Фінанси і кредит; 

-завершена робота щодо створення та апробації програмного забезпечення 
тестового контролю знань студентів з усіх дисциплін навчального плану; 

- активізована робота щодо інформатизації усіх ділянок освітнього процесу, у 
коледжі створено власний вузол корпоративної електронної пошти, сучасний Web-
сайт, оновлена комп'ютерна техніка, принтери, сканери, копіювальна техніка, 
мультимедійна техніка, придбано ноутбуки тощо; 

- в освітній процес впроваджені ліцензійні пакети програмного забезпечення, які 
відповідають сучасному розвитку комп'ютерної техніки та інформаційних технологій, 
рівню вимог підготовки молодшого спеціаліста. Зокрема, у процесі підготовки 
фахівців з фінансів і кредиту використовуються універсальні прикладні програми та 
професійні програмні продукти: ОС Windows, ОС Linux, Veral Test, 1С:Підприємство 
8.3 (1С:Бухгалтерія, 1С:Управління торгівлею, Система «Клієнт-банк», Програмний 
комплекс «ОПЗ» (обробка податкової звітності), Програма «М.Е.Док», Програма 
«Арт-Звіт-Плюс», Інформаційно-правова система «Ліга:Закон Еліт», Согр2 
(Корпоративний Клієнт-банк), Автоматизована банківська система «БАРС 
Millennium» та інші. 

- з метою активізації профорієнтаційної роботи у коледжі створено постійно 
діючий структурний підрозділ - консультаційний пункт, у функції якого входить 
консультаційно-роз'яснювальна робота з потенційними абітурієнтами та їх батьками з 
приводу вступної компанії, організація роботи підготовчих курсів та рекламних 
заходів з метою пропагування традицій та досвіду підготовки фахівців. 

За матеріалами попередньої експертизи акредитаційних матеріалів (вх. № 127-
ас від 19 лютого 2018р.) експертом МОН України були зазначені зауваження: 

1. У таблиці 4.3. вказана технологічна практика, яка за графіком навчального процесу 
не передбачена. З'ясувати чи тотожні поняття технологічна та виробнича практика. 

На підставі аналізу навчального плану зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит 
Експертна комісія засвідчує тотожність понять «виробнича» та «технологічна практика». 

2. Відсутні копії документів про відповідність приміщень, які знаходяться за адресою 
пров. Кармелюка 2-й, буд 3. та вул. Салтикова-Щедріна, буд 35., санітарним нормам та 
вимогам правил пожежної безпеки. 

Експертній комісії надані оригінали Висновків Головного управління 
Держпродспоживслужби, Управління ДСНС та Управління Держпраці у Чернівецькій 
області про відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам 
з охорони праці для надання освітніх послуг, оформлені у 2017 році із зазначенням 
конкретних адрес будівель і споруд, у тому числі за адресами: 2-й пров. Кармелюка, буд 3. 
та вул. Салтикова-Щедріна, буд 35. 



11. Загальні висновки експертів 

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Чернівецького кооперативного 
економіко-правового коледжу та перевірки результатів діяльності за місцем 
акредитації, експертна комісія дійшла висновку, що програма освітньої підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит з ліцензованим 
обсягом 60 осіб за денною формою навчання у Чернівецькому кооперативному 
економіко-правовому коледжі відповідає встановленим вимогам щодо підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і може забезпечити 
державну гарантію якості освіти. 

Експертна комісія дійшла висновку: 
- надана на акредитаційну експертизу засновницька документація Коледжу є 

достовірною, повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти; 
- зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відповідає державним 
стандартам вищої освіти; 

- організація освітнього процесу, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення спеціальності відповідають акредитаційним вимогам; 

- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів 
спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит повністю відповідає акредитаційним 
вимогам; 

- матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідає нормативним 
вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит; 

- організаційні та профорієнтаційні заходи забезпечують формування якісного 
контингенту студентів, яке здійснюється за Умовами прийому, затвердженими 
Міністерством освіти і науки України; 

- порівняльна оцінка результатів виконання ККР з даними, що були отримані при 
самоаналізі спеціальності навчальним закладом знаходиться в межах норми; 

- розбіжність при оцінюванні звітів з проходження виробничої практики 
знаходиться в межах допустимих норм, завищення оцінок не виявлено. 

Водночас, із метою вдосконалення освітньої діяльності, комісія вважає за 
необхідне висловити пропозиції та надати рекомендації, які не впливають на загальне 
позитивне рішення про акредитацію, але сприятимуть поліпшенню якості підготовки 
фахівців: 

- оновити положення про атестацію педагогічних працівників; 
- звернути увагу на більш ґрунтовну ротацію членів атестаційної комісії Коледжу; 
- оновити Статут Коледжу у зв'язку з прийняттям нової редакції ЗУ «Про освіту»; 
- закріпити у Статуті Коледжу функціонування батьківської ради; 
- конкретизувати критерії оцінювання кожного завдання в екзаменаційних білетах; 
- доцільно запровадити практику затвердження робочих програм дисциплін 

педагогічною радою; 
- у робочих програмах навчальних дисциплін систематично оновлювати 

рекомендовані джерела літератури, періодичні видання та електронні ресурси до 
кожної теми; 

- уточнити назви окремих начальних дисциплін відповідно до змін у 
законодавстві; 



- доцільно укласти Угоди про співробітництво з загальноосвітніми закладами 
освіти для більш повного забезпечення обсягів прийому; 

- активізувати профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл регіону (у тому числі з 
використанням сучасних інформаційних технологій, соціальних мереж) з метою 
формування в подальшому контингенту студентів, зважаючи на демографічні зміни в 
країні; 

- продовжити впровадження в освітній процес сучасних інноваційних методів 
навчання з урахуванням компетентністно - орієнтованого підходу та інформаційно-
комунікаційних технологій; 

- надалі нарощувати електронні інформаційні ресурси навчально-методичного 
забезпечення спеціальності спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит. 

На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки 
України зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 5.03050801 
Фінанси і кредит у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому 
коледжі за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 
ліцензованим обсягом 60 осіб за очною формою навчання. 

Голова експертної комісії: 
професор кафедри фінансів Київського 
національного торговельно-економічного 
університету, доктор економічних наук 

4 М.В. Тарасюк 

Член експертної комісії: 
голова циклової комісії економічних дисциплін 
Бурштинського енергетичного коледжу Івано-
Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, спеціаліст вищої 
категорії 

М.М. Шувар 

З висновками ознайомлений: 
Директор Чернівецького кооперативного 
економіко-правового коледжу, 
кандидат економічних наук С.А. Кошкаров 



Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності 
Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

Державним вимогам до акредитації 
спеціальності 5.0503050801 Фінанси і кредит 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 

Найменування показника 
(нормативу) 

Початковий рівень 

Найменування показника 
(нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) 
Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

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

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання) 60/0 60/0 -

2. КАДРОВІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти 

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи (проектної 
групи) з науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю 

три особи, 3 них 
одна особа, що 
має науковий 

ступінь або 
вчене звання 

+ -

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми): 
1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю + + -

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю 
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової 
роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. 
для початкового рівня з урахуванням стажу 
педагогічної роботи) 

+ + -

4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин): 
1) які мають науковий ступінь та/або вчене 46,4 + 21,4 



звання (до 6 вересня 2019р. для початкового 
рівня з урахуванням педагогічних працівників, 
які мають вищу категорію) 
2) які мають науковий ступінь доктора наук або 
вчене звання професора 
3) які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання 
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) (науковими) працівниками, які є 
визнаними професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин): 
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом 
2) практичної роботи за фахом 10 32 +22 
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських 
та лабораторних занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та професійної 
активності кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п'ять років не менше 
трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток 

підпункти 
1-19 пункту 5 

приміток 
100 -

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності: 
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 
званням 
2) з науковим ступенем та вченим званням 

3) з науковим ступенем або вченим званням + + -

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх на роботу 

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. 
метрів на одну особу для фактичного 
контингенту студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами) 

2,4 10,1 +7,7 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

10 14,3 +4,3 

с——/ 



аудиторій) 

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури: 
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + -

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + + -

4)спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + -

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 + 30 

5. Забезпеченість комп'ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів 

+ + -

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність опису освітньої програми + + -

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього 

+ + -

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану 

+ + -

4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану 

+ + -

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик 

+ + -

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану 

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів 

+ + 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному вигляді 

не менш 
як два 

найменування 
14 +12 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого профілю 
(допускається спільне користування базами 
кількома закладами освіти) 

* _ / / У 

+ + 



3. 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) 

+ + -

4. 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) 

ЗО 87,5 +57,5 

Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти 
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
годин, форми контролю, % 

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 

100 100 -

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному закладі 
за основним місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних 
посібників, % 

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше % 
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки: 
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання,% 
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

90 

50 

100 

51,5 

+10 

+1,5 
2.2. Рівень знань студентів з природничо-
наукової (фундаментальної) підготовки: 
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

90 

50 

97,1 

55,9 

+7,1 

+5,9 
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки: 
2.3.1. Успішно виконані завдання з дисциплін 
професійної підготовки, % 
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

90 

50 

96,9 

56,2 

+6,9 

+6,2 



4. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів та результатів їх діяльності - - -

5. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях; участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо.) 

- + + 

Голова експертної комісії: 
професор кафедри фінансів Київського 
національного торговельно-економічного 
університету, доктор економічних наук 

М.В. Тарасюк 

Член експертної комісії: 
голова циклової комісії економічних дисциплін 
Бурштинського енергетичного коледжу Івано-
Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, спеціаліст вищої 
категорії 

М.М. Шувар 

З висновками ознайомлений: 
Директор Чернівецького кооперативного 
економіко-правового коледжу, 
кандидат економічних наук С.А. Кошкаров 



Погоджено , < • Затверджено 
Голова експертної комісії •;/, Директор Чернівецького кооперативного 
МОІІ Укр^'ни 0 економіко-правового коледжу 
/ Ь ''*> • • ^ - М.В.Тарасюк С.А. Кошкаров 
21 бере&я 2018 р. 21 б е ^ Ш 2018 р. - І5* о / * «Р / 

Графік 
проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін гуманітарної та 

соціально-економічної, природничо-наукової та загальноекономічної, 
професійної та практичної підготовки 

студентами Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 
спеціальності 5.0503050801 Фінанси і кредит 

№ 
з/п 

Назва навчальної 
дисципліни 

Викладач Група Дата Час Ауди-
торія 

Експерт 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1 Історія України Лугова С.М. 221 22.03 10.30 117 Шувар М.М. 
2 Українська мова за п/с Швець О.П. 321 21.03 12.20 412 Тарасюк М.В. 

Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
1 Політекономія Каспрук Н.А. 221 23.03 9.00 118 Шувар М.М. 
2 Інформатика і 

комп'ютерна техніка 
Андріука В. В. 

Земба М.І. 
221 23.03 10.30 223 Тарасюк М.В. 

Цикл професійної та практичної підготовки 
1 Бухгалтерський облік 

і звітність у 
комерційних банках 

Сапожнік О.М. 321 23.03 10.30 114 Шувар М.М 

2 Фінанси Колодій С.І. 321 21.03 10.30 112 Тарасюк М.В. 

Голова експертної комісії, д.е.н., професор М.В.Тарасюк 



Зведена відомість 
результатів виконання комплексних контрольних робіт студентами спеціальності 5.0503050801 Фінанси і кредит, 

проведених при акредитаційній експертизі у Чернівецькому кооперативному економіко-правовому коледжі 

№ 
Назва дисциплін, 
з яких проводився 

контроль 
Група 

За результатами самоаналізу Іри експертній перевірці Відхилення 

№ 
Назва дисциплін, 
з яких проводився 

контроль 
Група 

Усього 
студентів 

Виконали 
контрольну 

роботу 

Абсо-
лютна 
успіш-
ність 
(%) 

Якісна 
успіш-
ність 
(%) 

Усього 
студентів 

Виконали 
контрольну 

роботу 

Абсо-
лютна 
успіш-
ність 
(%) 

Якісна 
успіш-
ність 
(%) 

Абсо-
лютна 
успіш-
ність 
(%) 

Якісна 
успіш-
ність 
(%) 

№ 
Назва дисциплін, 
з яких проводився 

контроль 
Група 

Усього 
студентів 

Кіл-ть % 

Абсо-
лютна 
успіш-
ність 
(%) 

Якісна 
успіш-
ність 
(%) 

Усього 
студентів 

Кіл-ть % 

Абсо-
лютна 
успіш-
ність 
(%) 

Якісна 
успіш-
ність 
(%) 

Абсо-
лютна 
успіш-
ність 
(%) 

Якісна 
успіш-
ність 
(%) 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1 Історія України 221 17 16 94,1 94,1 58,8 17 17 100 100 52,9 +5,9 -5,9 
2 Українська мова за п/с 321 16 16 100 100 56,2 16 16 100 100 50,0 - -6,2 

Усього за циклом 33 32 97,0 97,0 57,6 33 33 100 100 51,5 +3,0 -6,1 
Цикл природничо-наукової наукової та загальноекономічної підготовки 

1 Інформатика і 
комп'ютерна техніка 

221 17 17 100 100 64,7 17 17 100 94,1 58,8 -5,9 -5,9 

2 Бухгалтерський облік 221 17 17 100 94,1 52,9 17 17 100 100 52,9 +5,9 -

Усього за циклом 34 34 100 97,1 58,9 34 34 100 97,1 55,9 - -2,9 
Цикл професійної та практичної підготовки 

1 Бухгалтерський облік і 
звітність у комерційних 
банках 

321 16 16 100 93,8 56,2 16 16 100 100 56,2 +6,3 

2 Фінанси 321 16 16 100 100 62,5 16 16 100 93,8 56,2 -6,2 -6,3 
Усього за циклом 32 32 100 96,9 59,4 48 48 100 96,9 56,2 - -3,2 
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Аналіз якості виконання та захисту звітів з виробничої практики студентами спеціальності 
5.0503050801 Фінанси і кредит Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу 

№ 
з/п Курс Група Рік 

навчання 
Прізвище та 

ініціали студента Місце проходження практики 
Оцінка за 

захист 
звіту 

Оцінка за 
експертизою 

Відхи-
лення 

1 2 4 5 6 7 8 
1. III 321 2016/2017 Антонюк Д.В. Відділення №46-25 Чернівецької ОД АБ 

«Укргазбанк» 
відмінно ВІДМІННО 

2 III 321 2016/2017 Бурлака В.В. Новоселицька РСС добре добре 
3 III 321 2016/2017 Гвоздецька Я. А. ПП Стець Акуліна Дмитрівна відмінно добре -1 
4 III 321 2016/2017 Григорович Г.К. Глибоцька РСС задовільно задовільно 
5 III 321 2016/2017 Каланча О.В. ТзОВ «Торговий дім Боянівка» добре добре 
6 III 321 2016/2017 Келя Л.Г. Новоселицька ОДПІ добре добре 
7 III 321 2016/2017 Лисак М.В. Новоселицька ОДПІ задовільно задовільно 
8 III 321 2016/2017 Недобейчук Ю.Ю. ФОП Кокшаров Р.В. добре добре 
9 III 321 2016/2017 Ністрян С.А. Новоселицька ОДПІ добре добре 
10 III 321 2016/2017 Спатару К.Г. Герціївське РСТ задовільно задовільно 
11 III 321 2016/2017 Унку В.В. Новоселицька ОДПІ задовільно задовільно 
12 III 321 2016/2017 Чорний О.М. TOB «Імпекс Е.Д.» задовільно задовільно 
13 III 321 2016/2017 Чорний P.P. Відділення №46-25 Чернівецької ОД АБ 

«Укргазбанк» 
задовільно задовільно 

14 III 321 2016/2017 Щербанович В.В. Чернівецьке УВП УТОГ задовільно задовільно 
15 III 321 2015/2016 Бугерчук В.В. ФОП Кокшаров Р.В. добре добре 
16 III 321 2015/2016 Бурлачок Ю.С. Управління праці і соціального захисту населення 

Новоселицької РДА 
задовільно задовільно 

17 III 321 2015/2016 Ватаман І.Г. Новоселицька РСС добре добре 
18 III 321 2015/2016 Вережан В.В. TOB Чернівціавторесурс добре добре 
19 III 321 2015/2016 Гойник I.A. Філія AT Укрексімбанк добре добре 
20 III 321 2015/2016 Загарюк Б.М. TOB Георгпарк відмінно відмінно 
21 III 321 2015/2016 Каланча Д.В. TOB Торговий дім Боянівка добре задовільно -1 
22 III 321 2015/2016 Колотило Н.І. Управління праці і соціального захисту населення 

Глибоцької РДА 
добре добре 

LO оо 



23 III 321 2015/2016 Маруняк A.B. Кіцманська РСС добре добре 
24 III 321 2015/2016 Мацкан У.І. Державне підприємство Спеціалізоване 

лісогосподарство агропромислове підприємство 
«Карпатський держспецгосп» 

задовільно задовільно 

25 III 321 2015/2016 Михайлюк Д.І. ГУ ДФС у Чернівецькій області задовільно задовільно 
26 III 321 2015/2016 Пріутеса Е.О. Новоселицька ОДПІ ГО ДФС у Чернівецькій 

області 
добре добре 

Абсолютна успішність, % 100,0 100,0 -

Якість навчання, % 61,5 57,7 -3,8 
Середній бал 3,7 3,6 -0,1 

М.В. Тарасюк Голова експертної комісії, д.е.н., професо 
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