
 

ВИСНОВКИ 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації 
напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 5.03060102 

«Організація обслуговування на транспорті» у Київському коледжі міського 
господарства Академії муніципального управління за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» 

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. 
№978 та наказу Міністерства освіти і науки України від 03.12.2015 року № 1937л 
«Про проведення акредитаційної експертизи» в період з 07.12.2015 року по 
09.12.2015 року була проведена акредитаційна експертиза підготовки фахівців зі 
спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» напряму 
підготовки 030601 «Менеджмент » в Київському коледжі міського господарства 
Академії муніципального управління комісією у складі:  

Голова 
 експертної комісії: 

Бакаєва Ірина Георгіївна, професор кафедри 
менеджменту Державного економіко-технологіч-
ного університету транспорту, кандидат економічних 
наук, доцент; 

Член  
експертної комісії: 

Волґанова Ольга Олександрівна, голова випускової 
циклової комісії "Організація обслуговування на 
ранспорті",спеціаліст вищої категорії 
Маріупольського електромеханічного технікуму. 

 
Експертна комісія, керуючись Ліцензійними умовами надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти, наказом Міністерства освіти і науки України від 
24.12.2003 р. № 847 у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 29.11.2011 р. № 1377, Державними вимогами до акредитації 
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, наказом 
Міністерства освіти і науки України від 03.12.2015 р. № 1937-л розглянула 
подану акредитаційну справу, ознайомилася з кадровим, навчально-методичним, 
матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням освітнього закладу. 

При перевірці були розглянуті такі документи: ліцензія на право 
впровадження освітньої діяльності серія АЕ №636483, навчальний план 
спеціальності, оригінали документів кадрового складу викладачів спеціальності 
та випускової циклової комісії, відомості про навчально-методичне 
забезпечення, план виховної роботи, типові та робочі програми, розклад занять, 
освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика, 
комплексні контрольні роботи з дисциплін спеціальності, паспорти лабораторій і 
кабінетів, наскрізна програма практики студентів, програми державної атестації 
студентів.  

 
Голова експертної комісії: _________ І.Г.Бакаєва  
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Комісія встановила: 
 
1 Відповідність матеріалів, поданих до акредитації 
 
Проведена перевірка документів, стан навчальної, наукової, методичної, 

виховної роботи, кадрове та матеріально-технічне забезпечення, соціальна 
інфраструктура коледжу та випускової комісії спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті». 

Подані на акредитацію матеріали: загальна характеристика Київського 
коледжу міського господарства Академії муніципального управління та напряму 
підготовки 0306 «Менеджмент і адміністрування» зі спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті»; формування контингенту 
студентів; зміст підготовки фахівців; організаційне та навчально-методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу; кадрове забезпечення навчально-
виховного процесу; матеріально-технічне забезпечення навчального процесу; 
якість підготовки і використання випускників з напряму підготовки 0306 
«Менеджмент» зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на 
транспорті»; підстави для акредитації – за обсягом та повнотою відповідають 
державним акредитаційним вимогам. 

 
2 Аналіз вихідних даних про вищий навчальний заклад 
 
Повна назва закладу освіти: 
українською мовою — Київський коледж міського господарства Академії 

муніципального управління 
Юридична адреса: Україна, 01042, м. Київ, вул. І.Кудрі, 33.  
Телефон529-02-06, факс 529- 02-06.  
Реквізити: р/р 35219001015493 загального фонду , р/р 35224201015493 

спеціального фонду в ГУ ДКСУ у місті Києві МФО 820019.  
Валютний рахунок – відсутній  
Код ЄДРПОУ навчального закладу 26477001  
Ідентифікаційний номер в ЄДЕБО 00961  
КВЕД основного виду діяльності, Код галузі діяльності ЗКГНГ: 85.42 (вища 

освіта) 
Загальна навчальна площа усіх приміщень коледжу, які використовуються у 

навчальному процесі –6668,9м2. Площа навчально-виробничих приміщень – 
13909м2. Питома навчальна площа на одного студента денної форми навчання 
складає 14,5 м2. 

Форма власності: державна. 
Відомча приналежність: Міністерство освіти і науки України. 
Рівень акредитації ВНЗ в цілому: І (перший). 

 
Основними установчими документами Київського коледжу міського 

господарства Академії муніципального управління є: 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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- Статут Державного вищого навального закладу «Академія муніципального 

управління» прийнятий конференцією трудового колективу 12.10.2011 р., 
затверджений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 
10.01.2012 року наказ № 6, зареєстрований в РДА Печерського району м. Києва 
31.01.2012 року, зміни прийняті 18.05.2013 року, затверджені Міністерством 
освіти і науки України 19.09.2013 р. наказ № 1323, зареєстровані в РДА 
Печерського району міста Києва 27.09.2013 року.; 

- Положення про Київський коледж міського господарства Академії 
муніципального управління, затверджене ректором АМУ 14.05.2009 р.; 

- Довідка №11-Д-139 від 16.03.2012. про включення ВНЗ до державного 
реєстру ВНЗ - Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб серія ААА 
№498443 від 28.07.2011р.; 

- Довідка (серія АБ №620143) з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ); 

- Ліцензія (серія АЕ №636483) на надання освітніх послуг навчальним 
закладом; 

- Ліцензія (серія АВ №613760) на надання повної загальної середньої освіти; 
- Сертифікат про акредитацію АМУ (серія РД-ІV №1147790); 
- інші нормативні документи. 

Оригінали документів, сертифікатів та ліцензії є в наявності, що 
перевірено експертною комісією. 

 
Стисла історична довідка та загальна характеристика Київського 

коледжу міського господарства Академії муніципального управління. 
 Київський коледж міського господарства є структурним підрозділом 

Академії муніципального управління без права юридичної особи. 
 Академія муніципального управління являється вищим державним 

навчальним закладом і підпорядкована Міністерству освіти і науки України. 
Київський коледж міського господарства  був створений  у 1946 році. 
З 1989 року технікум мав назву «Київський електротехнічний технікум». В 

1998 році технікум було реорганізовано у Київський коледж міського 
господарства Академії муніципального управління. Сьогодні діяльність 
педагогічного колективу Коледжу спрямована на якісну підготовку молодших 
спеціалістів за 8 спеціальностями:  

5.05070204 «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського 
електротранспорту», 5.05010201  «Обслуговування комп’ютерних систем і 
мереж», 5.06010105 «Обслуговування електричного обладнання і автоматичного 
устаткування будівель і споруд», 5.050020201 «Монтаж, обслуговування засобів 
і систем автоматизації технологічного виробництва», 5.04010601 «Експлуатація 
апаратури контролю навколишнього природного середовища», 5.02010501 
«Діловодство», 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті», 
5.12010106 «Стоматологія ортопедична». 
          На денному та заочному відділеннях навчається 688 студентів. Якісний 
показник їх успішності дорівнює 93%. 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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Визнанням якості підготовки студентів в коледжі стало доручення 

Міністерства освіти і науки України на розробку державних стандартів освіти: 
спеціальності «Експлуатація, ремонт та енергопостачання міського 
електротранспорту» (розробник стандарту - Александров Олександр 
Миколайович) та спеціальності «Експлуатація апаратури контролю 
навколишнього середовища» (розробник стандарту Горащенко Ірина Іванівна). 

Керівництво вищого навчального закладу освіти. 
Київський коледж міського господарства Академії муніципального 

управління очолює Романова Маргарита Іванівна, яка займає цю посаду з 2009 
року, має загальний педагогічний стаж 19 років 8 місяців, спеціаліст вищої 
категорії, має почесне звання «Відмінник освіти України». Освіта – вища: 
закінчила Миколаївський педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського у 1973 
році за спеціальністю російська мова та література, кваліфікація за дипломом – 
викладач та Вищу банківську школу Міжнародного центру ринкових відносин і 
підприємництва у 1998 році за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація за 
дипломом – економіст. 

Кількість циклових комісій, за якими ведеться навчання в Київському 
коледжі міського господарства Академії муніципального управління 

Навчальну інфраструктуру Київського коледжу міського господарства 
Академії муніципального управління складають дев’ять предметно - циклових 
комісій, шість із яких – випускові.  

Навчання у Київському коледжі міського господарства Академії 
муніципального управління» здійснюється за денною і заочною формами 
навчання. 

Структурні підрозділи коледжу: 
1.Відділення транспорту, управління та діловодства  
(спеціальності: 5.05070204 «Експлуатація, ремонт та енергопостачання 
міського електротранспорту»,  
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»   
5.02010501  «Діловодство» ); 
2. Відділення автоматики та екології  
(спеціальності :5. 5.06010105 «Обслуговування електричного обладнання і 
автоматичного устаткування будівель і споруд»,  
5.050020201«Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 
технологічного виробництва», 
5.04010601 « Експлуатація апаратури контролю навколишнього середовища», 
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж») 

Для підготовки фахівців за спеціальністю 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» Київський коледж міського господарства 
Академії муніципального управління має власну необхідну матеріальну базу, 
методичне забезпечення, навчальну літературу та висококваліфікований 
викладацький склад. 

Концепція освітньої діяльності. 
 Для забезпечення якісного рівня організації освітнього процесу, 

Київський коледж міського господарства Академії муніципального управління 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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розробив і керується в роботі концептуальними положеннями документів про 
систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, що відповідають 
вимогам законодавства України, тенденціям розвитку освіти та регіональних 
особливостей, ними визначено мету і завдання діяльності коледжу, шляхи 
досягнення поставлених завдань, принципи та особливості діяльності коледжу в 
умовах ринкової економіки.  

Концепція виховної роботи. 
Внутрішня програма забезпечення якості освіти в Київському коледжі 

міського господарства Академії муніципального управління, крім моніторингу 
багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, 
традицій,  вихованню і формуванню у викладачів та  студентів принципів 
загальнолюдської моралі, розвитку індивідуальних здібностей, свідомості і 
соціальної позиції, економічної, правової, національної, художньо-естетичної 
культури, забезпечення фізичного розвитку та зміцнення здоров’я. 
У навчально-виховному процесі підготовки фахівців зі спеціальності беруть 
участь 6 циклових комісій: міського електротранспорту, фундаментальних, 
соціально-гуманітарних, документознавчих дисциплін, фізичної культури, 
захисту Вітчизни та медичної підготовки та випускаюча комісія менеджменту та 
економічних дисциплін. 

Основним напрямом підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» є формування фахівця, 
який зорієнтований на роботу в нових соціально-економічних умовах 
підприємств всіх видів міського транспорту. 

Висновок: Київський коледж міського господарства Академії муніци-
пального управління має усі необхідні установчі та дозвільні документи, що 
відповідають державним акредитаційним вимогам. 

3. Формування контингенту студентів 
Підготовка фахівців відповідає ліцензованому обсягу та здійснюється 

відповідно до чинного законодавства.  
Ліцензію на підготовку студентів за спеціальністю 5.03060102 «Організація 

обслуговування на транспорті» коледж отримав у липні 2012 року. 
У 2012 році на навчання за спеціальністю 5.03060102 «Організація 

обслуговування на транспорті» було  зараховано 15 студентів. в 2013 році – 21 
студент, в 2014 році – 22 студенти. (В даний час на 4 курсі навчається 23 
студенти). 

Конкурс на 1 місце за держзамовленням на вступ на спеціальність  складає у 
середньому 3 особи на місце. 

За останні 3 роки конкурс на дану спеціальність має позитивну тенденцію. 
Якісний склад абітурієнтів задовільний, медалістів та осіб, направлених 
підприємствами, організаціями, установами немає. При прийомі умови 
ліцензування щодо обсягу прийому студентів виконуються.  

Циклова комісія Менеджменту та економічних дисциплін постійно вивчає 
потреби регіону у фахівцях, активно приймає  участь у профорієнтаційній 
роботі,  ефективність якої  забезпечує стабільний конкурс. 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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 Профорієнтаційна робота включає в себе проведення днів відкритих 

дверей, агітаційні виступи колективу викладачів і студентів перед батьками та 
учнями випускних класів середніх шкіл, ПТУ, перед працівниками транспортних 
підприємств м. Києва, Чернігівської, Черкаської, Полтавської областей. 
Викладачі і студенти  коледжу беруть активну участь у проведенні освітянських 
виставок, виставок-презентацій навчальних закладів, які  проводяться 
регіональними центрами зайнятості.  

Коледж залучається до участі  в рекламних компаніях,  приймає активну 
участь у загальноміських заходах, що дає змогу надати широку інформацію 
громадськості  про спеціальності і можливості навчання у коледжі. 

Для профорієнтаційної роботи активно використовується сайт коледжу та 
соціальні мережі  Internet.  

Для збереження контингенту студентів у коледжі проводиться певна 
організаційна та методична робота, зокрема: 

• в коледжі  створена програма адаптації студентів –першокурсників до 
навчання. З метою визначення стану адаптації, готовності студентів  
до виконання навчального плану за обраним фахом,  психологом 
коледжу  спільно з  керівниками груп проводиться дослідження. 
Інформація узагальнюється на засіданні педагогічної (та\або) 
адміністративної рад. 

• для надання допомоги студентам у навчанні в коледжі  розроблені 
графіки консультацій з предметів. Контроль за дотриманням графіків 
здійснюють голови циклових комісій та зав. відділеннями; 

• до питань формування і збереження контингенту залучається 
студентська рада коледжу та  профспілка студентів.  

• в коледжі налагоджена тісна співпраця викладачів  і адміністрації  з 
батьківською радою коледжу, що має значний вплив на збереження 
контингенту. 

Все вищезазначене свідчить про позитивну динаміку зміни контингенту 
студентів завдяки систематичній ефективній методичній та профорієнтаційній 
роботі колективу Київського коледжу міського господарства Академії 
муніципального управління  

Комісія відзначає, що за останні роки Київський коледж міського 
господарства Академії муніципального управління виконує ліцензований обсяг 
прийому студентів, перевищення ліцензованого обсягу не було. Динаміка змін 
контингенту показує стабільність потоку абітурієнтів зі спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті». 

Висновок: експертна комісія відмічає, що система формування контин-
генту студентів Київського коледжу міського господарства Академії муніци-
пального управління за спеціальністю 5.03060102 «Організація обслуговува-
ння на транспорті» відповідає державним вимогам щодо акредитації. 

 

 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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4 Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

 
За підсумками експертизи документів і матеріалів, поданих навчальним 

закладом, співбесіди з керівниками, спеціалістами і викладачами коледжу 
встановлено наступне. 

Формування кадрового складу здійснюється на підставі чинного трудового 
законодавства. Експертна комісія, використовуючи первинні документи відділу 
кадрів Київського коледжу міського господарства Академії муніципального 
управління, перевірила достовірність наведеної у матеріалах акредитаційного 
самоаналізу інформації про якісний склад педагогічного персоналу коледжу, що 
забезпечує навчальний процес зі спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті». 

Навчальний процес з підготовки фахівців спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті» проводиться 26 викладачами.  
Викладання 812 лекційних годин, що складає 52,9% від загальної кількості 
годин, передбачених навчальним планом, забезпечують викладачі вищої 
категорії, у тому числі викладачі-методисти – 222 години (14,5%); викладачі 
першої категорії – 252 години (16,4%), викладачі другої категорії – 315 годин 
(20,5%), викладачі категорії спеціаліст – 152 години (9,9%). 

Всі викладачі, що забезпечують фахову підготовку студентів спеціальності 
5.03060102 "Організація обслуговування на транспорті", мають відповідну 
базову освіту та за останні 5 років всі пройшли підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації педагогічного персоналу 
Підвищення кваліфікації викладачів, що забезпечують освітню діяльність за 

спеціальністю 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті», 
здійснюється відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації 
викладачів». Усі викладачі протягом 5 років пройшли підвищення кваліфікації у 
таких формах: стажування на підприємствах різних видів міського транспорту, 
навчання на курсах підвищення кваліфікації. Отримані під час підвищення 
кваліфікації знання використовуються у навчальному процесі при проведенні 
аудиторних занять, а також для розробки навчально-методичного забезпечення 
дисциплін. 

Експертами було перевірено наявність програми стажування викладачів за 
останні п’ять років, згідно з якою встановлено, що система перепідготовки 
кадрів спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» 
налагоджена добре. За результатами стажування викладачі отримують відповідні 
документи про підвищення кваліфікації. 

Відомості про голову циклової комісії:  Сарнавська Людмила Вікторівна, 
закінчила в 2005 році Житомирський державний технологічний університет за 
спеціальністю «Менеджмент організацій» за фахом «магістр з менеджменту 
організацій». 

Працює в коледжі з 2010 року викладачем спеціальних дисциплін. За 
результатами атестації має першу кваліфікаційну категорію. Очолює циклову 
комісію менеджменту та економічних дисциплін з 2014 року. 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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Таким чином, склад викладачів за фахом, досвідом роботи і кваліфікацією 

забезпечує виконання навчальних планів і програм, вимоги кваліфікаційних 
характеристик фахівців, якісне проведення усіх видів занять, забезпечують 
належний рівень підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті». 

Висновок: якісний склад науково-педагогічного персоналу випускової 
та інших циклових комісій, що забезпечують підготовку фахівців зі 
спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» в 
Київському коледжі міського господарства Академії муніципального 
управління відповідає державним акредитаційним вимогам. 

5 Наявність і відповідність навчально-методичних матеріалів змісту 
підготовки фахівців зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування 

на транспорті» 
Експертна комісія проаналізувала зміст підготовки фахівців і встановила, 

що підготовка здійснюється на підставі освітньо-професійних програм (ОПП), 
освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), навчальних планів, 
затверджених у встановленому порядку та навчально-методичних комплексів 
дисциплін (НМКД). 

Забезпеченість освітньо-кваліфікаційними характеристиками та 
освітньо-професійними програмами 

Аналіз змісту освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) молодшого 
спеціаліста за фахом «Організація обслуговування на транспорті» свідчить, що 
вони відповідають встановленим вимогам. Варіативні частини освітньо-
кваліфікаційних характеристик молодшого спеціаліста галузі знань 0306 
«Менеджмент і адміністрування» спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» розроблено у відповідності до галузевого 
стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України. 

Варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки молодшого 
спеціаліста галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» розроблено у 
відповідності з галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки 
України. 

Наведені в ОПП анотації дисциплін та їх зміст відповідають сучасним 
вимогам виробництва і науково-технічного прогресу. 

Розподіл навчального часу за циклами дисциплін, а також між окремими 
дисциплінами відповідає вимогам Державного стандарту освіти. 

Забезпеченість навчальними планами 
Основним нормативним документом спеціальності 5.03060102 «Організація 

обслуговування на транспорті» є навчальний план, який базується на підставі 
освітньо-професійної програми – складової галузевого стандарту вищої освіти, 
варіативної освітньо-професійної програми – складової стандарту вищої освіти 
Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управління 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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та структурно-логічної схеми підготовки. Навчальний план визначає перелік та 
обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх 
вивчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графік навчального 
процесу, форми проведення підсумкового контролю та державної атестації у 
формі іспиту. Для конкретизації планування навчального процесу зі 
спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» на кожний 
навчальний рік складається робочий навчальний план, що передбачає тижневе 
навантаження до 30 годин. 

Усього згідно з навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю 
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»  на підставі базової  
загальної середньої освіти вивчається 42 дисципліни. 

Навчальний план у запланованому обсязі виконується на 100%. Прийняті 
всі іспити і заліки, курсові роботи. Проведення всіх видів занять зафіксовано у 
журналах успішності навчальних груп. 

Порядок і результати організації навчального процесу зафіксовані у звітах 
викладачів, відомостях, розрахунках педагогічного навантаження викладачів 
коледжу. 

Навчальні програми дисциплін розроблені згідно з нормативними 
документами, що унормовують діяльність ВНЗ та відповідно до освітньо-
кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) 
спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Навчальні програми розроблені, як правило, викладачами коледжу, 
розглянуті на засіданні циклової комісії, педагогічної ради коледжу, 
прорецензовані на кафедрі менеджменту навчально-наукового інституту 
регіонального розвитку, самоврядування та менеджменту Академії 
муніципального управління, затверджені директором та заступником директора з 
навчальної роботи. 

На основі навчальних програм дисциплін складені робочі навчальні 
програми дисциплін спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на 
транспорті» і затверджені у встановленому порядку. 

Згідно з робочими навчальними програмами розроблено навчально-
методичне забезпечення кожної дисципліни, яке включає конспект лекцій, 
методичні рекомендації щодо організації та забезпечення самостійної роботи 
студентів, тематику курсових робіт і методичні вказівки до їх виконання, 
методичні вказівки та завдання щодо виконання лабораторних і практичних 
робіт, контрольних робіт, пакети навчальних завдань для перевірки поточних і 
залишкових знань студентів з дисципліни, перелік підручників, навчальних 
посібників, що є в бібліотеці коледжу і можуть бути використані при вивченні 
дисципліни, пакети чинних законодавчих та нормативних документів, які 
повинні використовуватись при викладанні та вивченні дисципліни, методичні 
вказівки щодо проведення практики студентів. 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін робочого навчального плану 
підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» є достатнім, розроблене та відповідно оформлене 
належним чином. 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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Всі методичні матеріали пройшли рецензування, схвалені на засіданнях 

циклових комісій та відповідно затверджені у встановленому порядку. 
Усі дисципліни, що вказані у робочому навчальному плані спеціальності 

5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті», мають робочі програми, 
в яких, у свою чергу, приведені теми семінарських занять.  

Сформована та затверджена у встановленому порядку тематика курсових 
робіт , є у наявності методичні вказівки до написання контрольних та курсових 
робіт, що передбачені робочим навчальним планом. 

Студенти повністю забезпечені підручниками, навчально-методичними 
посібниками та вказівками для виконання самостійної роботи, виконання 
лабораторних і практичних робіт. 

Викладачами загальноосвітніх дисциплін використовуються комп’ютерні 
програми для виконання лабораторних та практичних робіт з фізики, 
математики. В програмі проведення навчальної практики передбачено виконання  
завдань з використанням комп'ютерних програм. 

Практична підготовка студентів проводиться за затвердженою наскрізною 
програмою практик студентів спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті»,  яка базується на Положенні про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом 
Міністерства освіти України за № 93 від 08.04.1993 р. та у відповідності до 
Положення про проведення практики студентів коледжу, затвердженого 
директором Київського коледжу міського господарства Академії 
муніципального управління від 21.01.2012р., яке доповнене і затверджене 
01.09.2015 р. 

Згідно з навчальним планом спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті», студенти Київського коледжу міського 
господарства Академії муніципального управління проходять наступні види 
практик: навчальну, виробничу та технологічну. 

Базами практики є підприємства транспорту різної форми власності 
м. Києва. Практична підготовка здійснюється на основі укладених договорів та 
передбачає подальше працевлаштування кращих випускників. 

Проведений аналіз забезпечення навчальною літературою дисциплін 
навчального плану підготовки фахівців спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» надає можливість стверджувати, що 
забезпеченість навчальною літературою в коледжі знаходиться на належному 
рівні. 

Планування, організація та методичне забезпечення навчального процесу 
забезпечують якісну підготовку студентів зі спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті». 

Розроблені навчально-методичні комплекси дисциплін, практичного 
навчання, методичне забезпечення курсових робіт, лабораторних та практичних 
робіт, державної атестації, самостійної роботи студентів сприяють підвищенню 
якості навчального процесу. 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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Висновок: експертна комісія констатує, що зміст підготовки фахівців в 

Київському коледжі міського господарства Академії муніципального 
управління відповідає державним вимогам з акредитації.  

Методичне забезпечення підготовки курсових робіт 
Згідно з навчальним планом підготовки молодших спеціалістів напряму 

підготовки 030601 «Менеджмент» студентами спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті»,  виконуються 2 курсові роботи зі 
спеціальних дисциплін «Менеджмент на транспорті» та «Технологія і 
організація перевезень». 

Рівень виконання і захисту курсових робіт дозволяє оцінити ступінь 
теоретичної і практичної підготовки студента. Відповідно до кваліфікаційних 
вимог метою виконання курсової роботи є розвиток творчого підходу студентів 
до використання набутих теоретичних знань і практичних навичок для 
вирішення конкретних завдань на підприємствах залізничного транспорту та 
інших галузей діяльності.  

Студент демонструє рівень своєї кваліфікації, вміння самостійно проводити 
дослідження з окремих питань. З метою надання методичної допомоги 
студентам у виконанні курсових робіт  викладачами відповідних дисциплін 
розроблені методичні рекомендації до виконання курсових  робіт. 

Висновок: експерти відзначають, що методичне забезпечення 
виконання курсових робіт за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслугову-
вання на транспорті» відповідає державним акредитаційним вимогам. 

 
Використання в навчальному процесі комп’ютерних технологій 
Навчальний процес зі спеціальності «Організація обслуговування на 

транспорті», що акредитується, організується з урахуванням можливостей 
сучасних інформаційних технологій навчання. 

Підготовка фахівців зі спеціальності «Організація обслуговування на 
транспорті» базується на концепції безперервної комп’ютерної підготовки 
протягом усього періоду навчання. Вона сприяє систематичному поглибленню 
студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з технічними та 
програмними засобами ПЕОМ. 

Експертна комісія констатує, що  Київський  коледж міського господарства 
Академії муніципального управління для здійснення навчального процесу 
використовує можливості 4 комп`ютерних класи обладнаних 50 робочими 
місцями, які, своєю чергою, об'єднані в локальну мережу. Це дає можливість 
студентам мати  вихід в мережу Інтернет, що відповідає умовам акредитації. 

Викладачі випускової циклової комісії працюють над удосконаленням 
навчально-методичних матеріалів, проведено також роботу з удосконалення 
навчально-методичного забезпечення дисциплін, розроблено інформаційні 
пакети дисциплін. Значну увагу викладачі циклової комісії приділяють 
підготовці методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної та 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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індивідуальної роботи студентів, здійснюють впровадження інноваційних 
методів навчання та інтерактивних технологій за всіма видами аудиторної 
роботи. 

Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. 
Висновок: експертна комісія констатує, що зміст і оформлення 

навчально-методичного забезпечення підготовки молодших спеціалістів 
напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті» відповідає державним 
акредитаційним вимогам і є достатнім для забезпечення якісної підготовки 
фахівців у сучасних умовах. Фахові дисципліни забезпечені пакетами 
прикладних програм, які відповідають сучасним вимогам використання 
інформаційних технологій у практичній роботі майбутніх фахівців. 

 
6 Інформаційне забезпечення навчального процесу 
Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 

підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями 
циклу дисциплін напряму підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті», що містяться у власній 
бібліотеці. 

Бібліотека коледжу, загальною площею 264 м2, обладнана читальною залою 
на 80 робочих місць. 

Бібліотека Київського коледжу міського господарства Академії 
муніципального управління складається з абонементу та читальної зали. 

Бібліотечні фонди налічують майже 60 000 примірників. 
Обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється планомірно. 

Студенти, що зараховані на перший курс коледжу, одержують комплекти 
підручників у серпні поточного року. Починаючи з вересня, за попередньо 
складеним графіком, одержують комплекти підручників студенти старших 
курсів. 

Відповідно до профілю спеціальності бібліотека передплачує 4 періодичних 
фахових видань, які зазначені в акредитаційній справі (при нормативі 3 
видання). 

Забезпеченість студентів спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» навчальною та навчально-методичною 
літературою відповідає вимогам. Співвідношення посадкових місць у читальних 
залах до загального контингенту студентів становить 10,7%, що відповідає 
вимогам щодо акредитації. 

Викладачами випускової циклової комісії підготовлені та  видані  в 
типографії академії методичні розробки, які використовуються при виконання 
курсових робіт, при проведенні практичних та лабораторних занять, в 
самостійній роботі студентів. Самостійна робота з основних фахових дисциплін 
забезпечена контрольними завданнями, методичними рекомендаціями та 
вказівками. 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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Висновок: експертна комісія констатує, що забезпеченість студентів 

Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управ-
ління підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними 
виданнями, можливість доступу викладачів і студентів до мережі Internet 
відповідають державним вимогам щодо акредитації і надають можливість 
якісної підготовки фахівців.  

7 Матеріально-технічна база 
Результати перевірки комісії свідчать, що матеріально-технічна база 

коледжу, відповідає встановленим вимогам і є достатньою для забезпечення 
навчально-виховного процесу та соціально-побутових потреб викладацького 
складу і студентів.  

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідає 
вимогам наказів Міністра освіти і науки України та відповідних директив і 
інструкцій. Санітарно-технічний стан будівель, приміщень та споруд, а також їх 
експлуатація відповідає вимогам нормативних документів. Розроблена і 
реалізується система контролю за дотриманням вимог техніки безпеки, охорони 
праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, що підтверджується 
відповідними документами. 

Навчально-виховний процес у Київському коледжі міського господарства 
Академії муніципального управління повністю забезпечений аудиторним 
фондом, адміністративними та допоміжними приміщеннями. Всі власні 
приміщення коледжу відповідають санітарно-технічним вимогам і забезпечують 
необхідні умови для підготовки фахівців, у тому числі зі спеціальності 
«Організація обслуговування на транспорті». Всі кабінети та лабораторії, що 
передбачені навчальним планом, є в наявності. Використовується лабораторно-
навчальна база, яка складається з 9 спеціалізованих кабінетів та лабораторій. 

Київський коледж міського господарства Академії муніципального 
управління забезпечує навчально-виховну діяльність, маючи таку матеріально-
технічну базу: 

- навчальний корпус з приміщеннями для занять студентів площею 
3601,6м2; 

- виробничі майстерні, де проходить практика студентів 2 та 3 курсів; 
- комп’ютерні лабораторії площею 366,6м2 
- спортивний зал площею 596,2м2; 
- актовий зал, загальною площею 290,5м2; 
- бібліотеку із загальним фондом 59072 примірників та читальним залом на 

80 місць загальною площею 264м2; 
- гуртожиток загальною площею 2104,5м2; 
- буфет і їдальня загальною площею 201,7м2. 
Наявність аудиторного фонду складає 8,21м2 на одного студента, що 

відповідає вимогам акредитації. 
Загальна площа робочого місця у службових приміщеннях для працівників, 

які працюють повний робочий день, і для науково-педагогічного персоналу 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
 



14 

 
відповідає чинним нормам (не менше 4м2 на одну особу). 
         Матеріально-технічна база коледжу відповідає вимогам підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування 
на транспорті». 

Висновок: експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база 
навчального процесу в Київському коледжі міського господарства Академії 
муніципального управління дозволяє у необхідному обсязі та якісно забезпе-
чувати підготовку фахівців зі спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» та повністю відповідає державним  вимогам 
щодо акредитації. 

8 Результати перевірки освітньої діяльності 
Показники успішності 
Експертна комісія ознайомилась з показниками успішності студентів 

спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» за період 
двох останніх екзаменаційних сесій, переглянула навчальні журнали та 
екзаменаційні відомості і констатувала достовірність поданих даних. 

Контрольні вимірювання залишкових знань студентів. 
Під час акредитаційної експертизи комісія провела заміри залишкових знань 

студентів. 
Комплексні контрольні роботи та завдання з предметів розроблені таким 

чином, що охоплюють весь матеріал дисципліни. Завдання включають як 
теоретичні питання, так і практичні ситуації за спеціальністю. Результати 
контрольного вимірювання показали, що студенти мають навички застосування 
набутих теоретичних знань на практиці. 

Аналіз результатів замірів залишкових знань студентів з комплексних 
контрольних робіт свідчить про належний рівень знань студентів з гуманітарних, 
природничо-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін. Студенти в цілому 
засвоїли програмний матеріал, виявили достатній рівень теоретичних знань і 
практичних навичок в обсязі, передбаченому навчальними програмами. 
Студенти вміють використовувати довідкову та нормативну літературу, 
самостійно розв'язувати задачі, користуватися комп'ютерною технікою для 
отримання необхідної інформації. 

Розбіжність оцінок самоаналізу та контрольних замірів була в припустимих 
межах (згідно таблиць порівняльного аналізу): 

− з циклу гуманітарної та соціально – економічної підготовки – по 
успішності 0%, по якості -1,63%, по середньому балу -0,09; 

− з циклу математичної та природничо – наукової підготовки – по 
успішності 0%, по якості 0%, по середньому балу -0,04; 

− з циклу професійної та практичної підготовки - по успішності 0%, по 
якості -4,33%, по середньому балу – 0,07. 

Показники абсолютної та якісної успішності відповідають критеріям 
акредитаційної експертизи для підготовки спеціальності заявленого рівня 
акредитації. 
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Результати виконання ККР наведені в таблиці (Додаток 1). 

Висновок: експертна комісія констатує, що рівень знань і умінь 
фахової підготовки студентів є достатнім, показники абсолютної та якісної 
успішності відповідають державним  вимогам з акредитації. Відхилення 
результатів експертного вимірювання залишкових знань від результатів 
самоаналізу знаходяться в межах допустимих значень (не перевищують4%). 

Якість курсових робіт. 
Експертами перевірені та проаналізовані курсові роботи з дисциплін: 

«Технологія і організація перевезень» та «Менеджмент на транспорті». 
Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення та 

узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та застосування цих 
знань до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Тематика курсових робіт відповідає змісту навчальної дисципліни та тісно 
пов'язується з практичними потребами конкретного фаху. 

Порядок затвердження тематики курсових робіт і їх виконання визначається 
цикловою комісією спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на 
транспорті» . Керівництво курсовими роботами здійснюється кваліфікованими 
викладачами циклової комісії. 

Типовий зміст курсової роботи відповідає освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на 
транспорті». 

Зміст курсових робіт свідчить, що студенти вміють самостійно працювати зі 
спеціальною літературою і нормативними документами, логічно мислити, 
робити правильні, обґрунтовані висновки та пропозиції, працювати на ПЕОМ.  

Значні розбіжності в оцінюванні курсових робіт при захисті та при 
експертній перевірці відсутні. 

Рівень виконання і захисту курсових робіт дозволяє оцінити ступінь 
теоретичної і практичної підготовки студента з професійних дисциплін. 

Перевірка експертною комісією курсових робіт підтвердила їх 
актуальність та практичну значимість, об’єктивність оцінок, відповідність змісту 
навчальних дисциплін. 

Комісією було перевірено 12 курсових робіт молодших спеціалістів за 
професійним циклом підготовки.  

Середній бал за курсовими роботами складає 4,04, за результатами 
перевірки експертами – 4,00. Розбіжність становить 0,04 бала. 

Результати експертизи виконання курсових робіт наведені в таблиці 
(Додаток 2) 

Аналіз показників виконання курсових робіт свідчить, що рівень якості їх 
виконання відповідає встановленим вимогам стосовно абсолютної та якісної 
успішності. Об’єктивність оцінок курсових робіт підтверджується несуттєвою 
розбіжністю, що відповідає вимогам акредитації. 

Аналіз даних державної атестації  
Експертами перевірений та проаналізований екзаменаційний матеріал до 

державної атестації зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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транспорті». 

Державна атестація студентів-випускників спеціальності 5.03060102 
«Організація обслуговування на транспорті» буде відбуватися вперше у січня 
2016 р. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу та 
навчального плану спеціальності вона буде проведена у формі комплексного 
державного іспиту. 

Аналіз якості проведення всіх видів практик 
Усі види практик проводяться за наскрізною програмою практик, що 

розроблена викладачами коледжу та затверджена наказом директора коледжу. 
Для керівництва практиками призначаються викладачі спеціальних дисциплін та 
залучаються провідні спеціалісти від підприємств. 

Навчальна практика з використанням комп’ютерних технологій 
проводиться в комп’ютерних класах. Під час навчальної практики в структурних 
підрозділах КП "Київпастранс", КП "Київський метрополітен" студенти 
знайомляться з нормативними документами, організацією перевезень вантажів 
та пасажирів. Складовою навчальної практики є ознайомчі екскурсії на 
транспортні підприємства різної форми власності. Під час практики студенти 
отримують навички роботи по оформленню перевізних документів: візування, 
визначення маршрутів, відстані між станціями, оформлення супроводжувальної 
документації. 

Технологічна практика студентів спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» здійснюється на транспортних підприємствах для 
поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань, отриманих при 
вивченні дисциплін: «Основи менеджменту», «Економіка підприємства», 
«Менеджмент на транспорті», «Маркетинг», «Організація перевезень», 
«Логістика», «Комерційна діяльність на транспорті», «Управління персоналом», 
і ін. для набуття необхідних практичних навичок і досвіду роботи в галузі 
управлінської, збутової, планово-економічної, маркетингової, логістичної 
діяльності підприємства, проведення аналізу діяльності підприємства – бази 
практики за основними напрямами: виробнича, фінансова, збутова, 
маркетингова, кадрова, інвестиційна, інноваційна, зовнішньоекономічна. 

Розбіжність в оцінюванні звітів при захисті та при експертній перевірці 
склала 2,5 %, що є у межах норми. 

Висновок: експертна комісія констатує, що рівень знань і умінь 
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03060102 «Організація обслуго-
вування на транспорті», відповідають державним вимогам з акредитації. 

 

9. Соціальна сфера 
Навчально-виховна діяльність Київського коледжу міського господарства 

Академії муніципального управління забезпечується наявною соціально-
побутовою базою. Коледж має гуртожиток на 200 місць, житлова площа якого 
складає 2104,5 м2. 

Усі студенти, які потребують поселення у гуртожиток, 100% 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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забезпечуються місцями проживання у гуртожитку. Стан гуртожитку відповідає 
санітарно-технічним нормам. Кімнати обладнані необхідним  обладнанням та 
інвентарем згідно з нормами. У кімнатах мешкають по 2-3-4 студенти. 
Гуртожиток має навчальні кімнати, кімната для відпочинку і культурно-масової 
роботи, душові кімнати, кухні та інші санітарно-побутові приміщення. 

У навчальному корпусі працює їдальня на 70 посадкових місць. 
Всі студенти коледжу перебувають на медичному обліку в міській 

студентській поліклініці м. Києва, а в разі необхідності можуть отримати 
медичну допомогу в медпункті коледжу. 

Коледж для проведення виховних заходів використовує актову залу на 300 
місць, яка розташована на 3 поверсі навчального корпусу.  

Працюють спортивний та тренажерний зали, що обладнані необхідним 
інвентарем. У залах проводяться навчальні заняття з фізичного виховання та 
працюють спортивні секції.  

В коледжі постійно ведеться робота і облік студентів пільгових категорій а 
саме: дітей-сиріт, дітей- інвалідів, студентів, що мають статус постраждалих від 
аварії на ЧАЕС, студентів із малозабезпечених та неповних сімей. На обліку у 
профкомі знаходяться студенти, що потребують лікування за медичними 
показниками.  

Крім державної допомоги на харчування діти-сироти одержують 
матеріальну допомогу від профкому.  

Таким чином, соціальні гарантії в коледжі забезпечуються на належному 
рівні, що відповідає державним  вимогам з акредитації. 

10 Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення 
Враховуючи той факт, що проведення акредитаційної експертизи зі 

спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» 
відбувається вперше, коледж немає зауважень та, як наслідок, не розробляв 
заходів по їх усуненню.  

 
11 Загальний висновок експертної комісії 

 
Розглянувши матеріали акредитаційної справи Київського коледжу міського 

господарства Академії муніципального управління, безпосередньо 
ознайомившись з фактичним станом навчальної та виховної діяльності, 
проаналізувавши контрольні заміри залишкових знань з гуманітарних, 
фундаментальних та професійно - орієнтованих дисциплін, експертна комісія 
прийшла до висновку, що програма освітньої діяльності Київського коледжу 
міського господарства Академії муніципального управління з підготовки 
фахівців рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті»  відповідає державним вимогам до знань, вмінь і 
набуття навичок, окреслених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
спеціальності, забезпечує державну гарантію якості освіти та констатує: 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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1. Матеріали щодо акредитації подані відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» і Ліцензійних умов надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 29.11.11 р. № 1377. 

2. Навчальні плани, освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-
кваліфікаційні програми зі спеціальності, що заявлена, погоджені в 
установленому порядку. Навчально-методичне забезпечення для кожної 
дисципліни навчальних планів розроблене у повному обсязі. 

3. Якісний склад педагогічних кадрів, наявність розробленого навчально-
методичного забезпечення та інформаційне забезпечення відповідають 
критеріям щодо  акредитації підготовки молодших спеціалістів напряму 
підготовки 030601 «Менеджмент» спеціальності 5.03060102 «Організація 
обслуговування на транспорті» . 

4. Київський коледж міського господарства Академії муніципального 
управління має 100% забезпечення власними навчальними площами для 
проведення навчального процесу. 

5. Матеріально-технічна база Київського коледжу міського господарства 
Академії муніципального управління дає змогу успішно здійснювати освітню 
діяльність і відповідає встановленим вимогам щодо акредитації підготовки 
молодших спеціалістів напряму підготовки 030601 «Менеджмент » спеціальності 
5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» . 

6. Аналіз таблиці відповідності показників діяльності Київського коледжу 
міського господарства Академії муніципального управління щодо акредитації 
підготовки молодших спеціалістів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» 
спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»  свідчить 
про їх відповідність акредитаційним вимогам. 

За результатами перевірки експертна комісія вважає за необхідне 
висловити рекомендації щодо покращення якості підготовки фахівців: 

1. Бажано поповнити бібліотеку літературою , що видавалася за останні 4 
роки. 

2. Продовжити роботу з розширення зовнішніх зв’язків з іншими ВНЗ 
України та зарубіжжя у напрямках освітньої діяльності викладачів і студентів. 

3. Продовжити розробку електронних варіантів методичного 
забезпечення. 

4. Продовжувати впровадження інноваційних методів навчання та 
інтерактивних технологій за всіма видами аудиторної роботи. 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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На підставі вищезазначеного експертна комісія зробила висновок про 
можливість акредитації спеціальності 5.03060102 «Організація обслугову-
вання на транспорті» у Київському коледжі міського господарства Академії 
муніципального управління з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми 
навчання. Обсяг обґрунтовується прогнозованим попитом на молодших 
спеціалістів на транспортних підприємствах. 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ: 
Голова експертної комісії: 
професор кафедри менеджменту Державного 
економіко-технологічного університету транс-
порту, кандидат економічних наук, доцент 

І.Г.Бакаєва 
Член експертної комісії: 
завідувач випускової циклової комісії 
"Організація обслуговування на транспорті", 
спеціаліст вищої категорії Маріупольського 
електромеханічного технікуму О.О.Волґанова 
З висновками ознайомлені: 
В.о.ректора Академії муніципального управління 

О.І.Дацій 

Директор Київського коледжу міського 
господарства  
Академії муніципального управління 

М.І.Романова 
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Порівняльна таблиця  відповідності  показників 
освітньої діяльності Київського коледжу міського господарства 

Академії муніципального управління нормативам та  вимогам з акредитації 
спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» 

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» 

Назва показника (нормативу) 
Значення показника 

(нормативу) 
Нормативн
е значення 

Фактичні 
показники 

Відхилення 
від 

нормативів 
1 2 3 4 

1. Загальні вимоги
1.1 Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена 
Радою міністрів АРК, обласною, Київською, 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями.  

+ + 

1.2 Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання) 

25/- 
(за заявою) 

25/- 
(за 

висновком) 
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

2.1 Частка науково-педагогічних працівників  
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального  плану спеціальності (% від 
кількості годин) 

- - 

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

– – 

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

 –  – 

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

з них: 
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів 
дозволяється прирівнювати двох  кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
роботи у даному навчальному закладі не 

 –  – 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва 
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менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників або навчальних 
посібників з грифом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора) 
2.3 Частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності  (% від кількості годин) 

- 23 

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

- 23 

з них: 
докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів 
дозволяється  
прирівнювати двох  кандидатів наук, 
доцентів, які мають стаж безперервної роботи 
у даному навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки України, або 
монографій, до одного доктора наук або 
професора) 

 –  – 

2.4.1 Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години  
гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін  
навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі з 
основним місцем роботи (% від кількості  
годин) 

25 34 +9 

2.4.2 Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години  
математичних та природничо-наукових 
дисциплін  
навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі з 
основним місцем роботи (% від кількості  
годин) 

25 55 +30 

2.4.3 Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години  
професійно-практичних дисциплін 

25 55 +30 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва 
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навчального  
плану спеціальності та працюють у даному 
навчальному закладі з основним місцем 
роботи (% від кількості годин) 

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки 

+ + 

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

- - 

доктор наук або професор – – 
кандидат наук, доцент – – 

3. Матеріально-технічна база
3.1 Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідним для виконання навчальних 
програм (у % від потреби) 

100 100 

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 
від потреби) 70 100 +30 

3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів 6 6,5 +0,5 

3.4 Наявність пунктів харчування + + 
3.5 Наявність спортивного залу + + 
3.6 Наявність стадіону або спортивного 
майданчику 

+ + 

3.7 Наявність медичного пункту  + + 
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у т.ч. варіативної 
компоненти) 

+ + 

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

+ + 

4.3 Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку 

+ + 

4.4 Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального  
плану (% від потреби) 

100 100 

4.4.1 Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін 

100 100 

4.4.2 Планів семінарських, практичних 
занять,  
завдань для лабораторних робіт 

100 100 

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

100 100 

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань 100 100 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва 
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для перевірки знань з дисциплін соціально - 
гуманітарної, фундаментальної та фахової  
підготовки (% від потреби) 
4.6 Забезпеченість програмами всіх видів 
практик  
(%) 

100 100 

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

+ + 

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

100 100 

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів + + 

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

100 100 

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

3 3,9 +0,9 

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 3 4 +1 

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

+ 
+ 

+ 
+ 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ: 
Голова експертної комісії: 
професор кафедри менеджменту Державного економіко-
технологічного університету транспорту, кандидат 
економічних наук, доцент І.Г.Бакаєва 
Член експертної комісії: 
завідувач випускової циклової комісії "Організація 
обслуговування на транспорті", спеціаліст вищої категорії 
Маріупольського електромеханічного технікуму О.О. Волґанова 
З висновками ознайомлені: 
В.о.ректора Академії муніципального управління 

О.І.Дацій 

Директор Київського коледжу міського господарства 
Академії муніципального управління М.І.Романова 
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Порівняльна таблиця  

відповідності  нормативів  якісних  характеристик підготовки  фахівців 
спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті»  у 
Київському  коледжі міського господарства Академії муніципального 

управління за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» 
 

Назва показника (нормативу) Значення показника (нормативу) 
 Норматив

не 
значення 

Фактичні 
показники 

Відхилен
ня від 

норматив
ів 

1 2 3 4 
Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти 

+ + + 

1.1 Виконання навчального плану за 
показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, 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 удосконаленням навчально - 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та  
навчальних посібників, % 

100 100  

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців). не менше 
2.1Рівень гуманітарних та соціально-
економічної підготовки: 
 - успішно виконані контрольні завдання, % 
 - якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

 
 
 
 

90 
50 

 
 
 
 

97,1 
55,05 

 
 
 
 

+7,1 
+5,05 

2.2 Рівень знань студентів з природничо - 
наукової (фундаментальної) підготовки: 
 - успішно виконані контрольні завдання, % 
 - якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

 
 

90 
50 

 
 

98,55 
60.08 

 
 

+8,55 
+10,08 

Голова експертної комісії: __________ к.е н., доцент І.Г.Бакаєва  
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2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки: 
 - успішно виконані контрольні фахові 
завдання з фахової підготовки, % 
 - якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

90 
       50 

97,11 
60,86 

+7,11 
+10,86 

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

- - - 

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

+ + + 

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ: 
Голова експертної комісії: 
професор кафедри менеджменту Державного економіко-
технологічного університету транспорту, кандидат 
економічних наук, доцент  

І.Г.Бакаєва 

Член експертної комісії: 
завідувач випускової циклової комісії "Організація 
обслуговування на транспорті", спеціаліст вищої категорії 
Маріупольського електромеханічного технікуму 

О.О. Волґанова 
З висновками ознайомлені: 
В.о.ректора Академії муніципального управління 

О.І.Дацій 

Директор Київського коледжу міського господарства 
Академії муніципального управління М.І.Романова 



 Додаток 2 

Результати експертної перевірки  виконання курсових робіт  
студентами спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» 

Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управління  
 

№ 
п/п 

Назва дисципліни Шифр і 
 назва 

спеціальності 

Група Кількість 
студентів, 

осіб / з 
них 

перевіре-
них робіт 

Прізвища 
студентів, що 
виконували 

курсові проекти 
(роботи) 

Одержали оцінки при акредитаційній експертизі Абсолютна 
успішність, 

% 

Якість,  
% 

Самоаналіз 
«5» «4» «3» «2» Абсолютна 

успішність, 
% 

Якість, 
 % осіб % осіб % осіб % осіб % 

1 Технологія і 
організація 
перевезень .03060102 

«Організація 
обслуговування 
на транспорті» 

Мт-31 23/5 

 Оленченко А. 
Зайчук Є. 
Ништ М. 

 Клименко Ю. 
Бондар А. 

2 40 2 40 1 20 - - 100 80 100 80 

2 

 
Менеджмент 
на транспорті Мт-31 23/5 

 Наливайко О. 
Меркулов В. 

Ништ М. 
Печенюк Л. 
Зайчук Є. 

2 40 2 40 1 20 - - 100 80 100 80 

Середній бал: 4,0  Середній бал: 4,04  
Розбіжність : - 0,04 

 
 
 

 Голова експертної комісії                                к.е.н., доцент І.Г.Бакаєва 

 

 Член експертної комісії                                   О.О.Волганова  



 Додаток 1 
Результати експертної перевірки виконання комплексних контрольних робіт  

студентами спеціальності 5.03060102 «Організація обслуговування на транспорті» 
   Київського коледжу міського господарства Академії муніципального управління 

 Назва 
дисципліни 

Шифр і 
 назва 

спеціальності 

Група Кількість 
студентів, 

осіб 

Викону-
вали 
ККР 

Одержали оцінки при акредитаційній експертизі Самоаналіз 

«5» «4» «3» «2» Середній 
 бал 

Абсолютна 
успішність, 

 % 

Якість, 
% 

Успіш- 
ність,  

% 

Якість, 
 % 

Серед- 
ній 
 бал осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % 

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1 

Соціологія 

5.03060102 
«Організація 

обслуговування 
на транспорті» 

МТ-41 23 23 100 6 26,08 6 26,08 11 47,83 - - 3,78 100 54,87 100 56,5 3,87 

Розбіжність між результатами самоконтролю та контрольних вимірювань по середньому балу: -0,09,  
 по якості навчання – -1,63,  

                                                                                                                                                                                                           по успішності - 0 
Дисципліни природничо-наукової  підготовки 

1 
Економічна 

теорія 
 

5.03060102 
«Організація 

обслуговування 
на транспорті» 

МТ-41 23 23 100 1 4,35 11 47,8 11 47,8 - - 3,56 100 52 100 52 3,6 

Розбіжність між результатами самоконтролю та контрольних вимірювань по середньому балу: -0,07,  
 по якості навчання – 0,  

                                                                                                                                                                                                                        по успішності - 0 
Дисципліни професійної та практичної підготовки 

1 Технологія і 
організація 
перевезень 

 

5.03060102 
«Організація 

обслуговування 
на транспорті» 

МТ-41 23 23 100 5 

21,7 

7 30,43 11 47,83 - - 3,73 100 52,17 100 56,5 3,8 

Розбіжність між результатами самоконтролю та контрольних вимірювань по середньому балу: -0,07,  
 по якості навчання – -4,33,  

                                                                                                                                                                                                           по успішності - 0 
 

                              Голова експертної комісії                                к.е.н., доцент І.Г.Бакаєва 

              Член експертної комісії                                   О.О.Волганова 
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