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Висновки 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами 

проведеної первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань  

07 «Управління та адміністрування»  за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст у Приватному вищому навчальному закладі  

«Фінансово-правовий коледж» 
 

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 

(зі змінами та доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України від З і.10.2011 р. № 1124) та відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 18.06.2019 р. № 890-л, експертна комісія у складі: 
 

Волосович 

Світлана 

Василівна 

- професор кафедри фінансів Київського національного 

торговельно-економічного університету, доктор економічних 

наук, професор, голова комісії; 

Бабяк 

Наталія 

Дмитрівна 

- професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу 

Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», кандидат економічних наук, професор. 
 

з 19 по 21 червня 2019 р. здійснила акредитаційну експертизу діяльності 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (далі – 

Коледж) та провела перевірку на відповідність державним вимогам 

провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст. 

Висновки складені на підставі інформації, отриманої експертами в 

процесі вивчення матеріалів акредитаційної справи та відповідних первинних 

документів, які підтверджують правові підстави для здійснення освітньої 

діяльності Коледжу. Експертизу проведено за такими напрямами: 

1. Загальна характеристика закладу вищої освіти. 

2. Формування контингенту студентів. 

3. Зміст підготовки фахівців. 

4. Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності. 

5. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 

6. Кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності. 

7. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності. 
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8. Відповідність якісних характеристик підготовки фахівців 

державним вимогам. 

9. Відповідність показників підготовки фахівців нормативним 

вимогам. 

10. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

Висновки експертів підготовлені на основі вивчення оригіналів 

відповідних документів, що регламентують діяльність Коледжу, матеріалів 

акредитаційної справи, навчально-методичної документації освітньої програми, 

проведення співбесід з керівництвом, викладачами кафедр, результатів 

перевірки рівня якості підготовки молодших спеціалістів з освітньо-

професійної програми, що акредитується. 

Здійснено перевірку достовірності інформації: у Коледжі освітньо-

професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування»  за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» акредитується вперше. Попередня акредитаційна 

експертиза проводилася у 2014 році за спеціальністю 5.03050801 «Фінанси і 

кредит» (згідно з Переліком спеціальностей 2007 року). 

Підготовлена випусковою кафедрою фінансів і кредиту акредитаційна 

справа містить відповідні документи, що характеризують: заклад вищої освіти і 

освітню програму; науково-педагогічний склад кафедр, які забезпечують 

викладання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 

та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування; динаміку формування контингенту, зміст підготовки фахівців, 

якість підготовки і використання випускників; організаційне, навчально-

методичне та матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; 

інші документи, передбачені вимогами щодо змісту акредитаційної справи. 

Достовірність інформації акредитаційної справи, поданої до Міністерства 

освіти і науки України Приватним вищим навчальним закладом «Фінансово-

правовий коледж», експертною комісією перевірена на підставі ознайомлення з 

оригіналами відповідних документів. 

Необхідність підготовки в Коледжі фахівців за освітньо-професійною 

програмою освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

викликана швидким темпом розвитку інфраструктури міста та регіону, 

активною реорганізацією фінансово-кредитних установ, підприємств різних 

форм господарювання, що викликає потребу у висококваліфікованих молодших 

спеціалістах з фінансів, банківської справи та страхування. Достатній рівень 

знань випускників Коледжу з освітньо-професійної програми, що 

акредитується, підтверджується тим, що студенти успішно 

працевлаштовуються в банківських та кредитних установах, на підприємствах 

малого та середнього бізнесу міста Києва, України та зарубіжжя, отримують 

освітній ступінь «бакалавр» у Коледжі та інших закладах вищої освіти, про що 

експертній комісії були надані відповідні документи. 
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Експертна комісія відзначає, що подана до Міністерства освіти і науки 

України інформація є достовірною. 

За результатами проведеної роботи комісія встановила наступне: 

 

1. Загальна характеристика закладу вищої освіти  

і освітньо-професійної програми 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж», 

створений у липні 2012 року (рішення №1/07-12 від 20 липня 2012 р. про 

створення Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий 

коледж»), є правонаступником усіх прав та обов’язків Фінансово-правового 

коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (пункт 

1.1. Статуту), який був заснований у 1994 році.  

Коледж є закладом вищої освіти, який здійснює підготовку молодших 

спеціалістів та бакалаврів на підставі відомостей щодо здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти з безстроковим терміном дії, які розміщені на 

офіційному  веб-сайті Міністерства освіти і науки України, зокрема, підготовку 

фахівців освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст з ліцензійним обсягом денної форми навчання – 60 

осіб. 

Експертній комісії були надані оригінали засновницьких документів. 

Освітня діяльність за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 

банківська справа та страхування» здійснюється згідно з Концепцією освітньої 

діяльності, затвердженою Вченою радою Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правовий коледж», протокол № 9 від 23 липня 2016 року. 

Коледж включено до Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій України (відомості з ЄДРПОУ реєстраційний № РУС 30-298, видані 

Головним управлінням статистики у м. Києві) та до Державного реєстру вищих 

навчальних закладів України (довідка №11-І-193 від 31.10.2012 р, видана 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України). 

З вересня 2012 року колектив Коледжу очолює Губанова Тамара 

Олексіївна (рішення Засновника № 2/09-12 від 11 вересня 2012р. про 

призначення на посаду в.о. директора, рішення Засновника № 5/03-15 від 17 

березня 2015 р. про призначення на посаду директора). Губанова Т.О. закінчила 

Київський політехнічний інститут, напрям підготовки  «Автоматизовані 

системи керування» (диплом КВ № 741230 від 06 серпня 1983 р.) та Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту 

за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію магістра права 

(диплом КВ № 41701604 від 30 червня 2011 р.). Захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Правове забезпечення державного фінансового контролю 

в Україні» зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право (диплом ДК № 013199 від 25.04.2013 р.). 23 жовтня 2018 
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року Губанова Т.О. отримала вчене звання доцента за кафедрою приватно-

правових дисциплін (атестат АД № 001302 від 23.10.2018 р.).Відповідно до 

Указу Президента України №168/2017 від 28 червня 2017 року Губановій Т.О.  

присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України». Захистила докторську 

дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади організації та 

функціонування коледжів: порівняльно-правове дослідження» зі спеціальності 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (диплом 

ДД № 008348 від 05.03.2019). Пройшла стажування у Пан-Європейському 

університеті у м. Братислава, Словацька Республіка, на тему «Інноваційні 

освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес 

підготовки юристів», що підтверджується відповідним сертифікатом. У грудні 

2017 року також пройшла стажування в Lublin Science and Technology Park S.A. 

Maria Curie-Sklodowska University у м. Люблін, Республіка Польща, на тему 

«Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific 

research», що підтверджується відповідним сертифікатом. У червні 2018 року 

також пройшла стажування в Humanities and Natural Sciences University у м. 

Сандомир, Республіка Польща, на тему «Higher education institutions as a 

medium for the formation of a new generation of lawyers», що підтверджується 

відповідним сертифікатом. У 2018 році отримала сертифікат, який підтверджує 

рівень В2 володіння іноземною мовою (англійською). Продовжує здійснювати 

дослідження з індивідуальної тематики в галузі адміністративного права, автор 

та співавтор понад 120 наукових праць, публікацій, 5 з яких входять до 

науково-метричної бази Web of Science, в тому числі монографій. 

Навчальний процес у Коледжі здійснюється за 2 освітніми програмами з 

підготовки молодших спеціалістів та 2 освітніми програмами з підготовки 

бакалаврів («Фінанси, банківська справа та страхування», «081 Право»). 

Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 

банківська справа та страхування» здійснюється за 6 рівнем НРК України, 

коротким циклом FQ-EHEA, 5 рівнем EQF-LLL з ліцензованим обсягом 60 осіб 

Метою освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 

визначено формування у студентів знань щодо побудови фінансової системи та 

її ролі для розвитку економіки держави, умов забезпечення ефективності 

фінансових відносин, особливостей функціонування фінансового ринку, 

діяльності фінансових інституцій, методів формування і використання 

фінансових ресурсів на макро- та мікрорівнях. 

Обов’язкові навчальні модулі освітньої програми становлять 71%, з них: 

дисципліни фундаментальної та загальноекономічної підготовки - 38%, фахової 

підготовки - 33%. Дисципліни вільного вибору студента - 29%, з них: 

дисципліни фундаментальної та загальноекономічної підготовки - 13%, фахової 

підготовки - 16%. 

E-mail: info@fpk.in.ua. Офіційний вебсайт http://www.fpk.in.ua/. 

Приміщення Коледжу (навчальні, адміністративні, побутові, 

господарські, спортивні) відповідають нормам і правилам, державним 

будівельним нормам України ДБН В2.2.-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

../../Марина/AppData/Roaming/Microsoft/Word/info@fpk.in.ua
http://www.fpk.in.ua/
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закладів», що затверджені наказами Держкоммістобудування України від 

27.06.1996 р. №117. 

Джерелами формування майна і фінансування Коледжу є кошти, 

одержані за надання освітніх послуг згідно з укладеними договорами з 

юридичними і фізичними особами на підставі Положення «Про порядок оплати 

навчання студентами Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-

правовий коледж», яке затверджується загальними зборами засновників. Кошти 

витрачаються на здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, 

спортивної, культурної діяльності навчального закладу.  

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 

здійснює підготовку: 

- бакалаврів, галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, освітньо-

професійна програма «081 Право. Бакалавр» ліцензійний обсяг 100 осіб – денна 

форма навчання, та 60 осіб – заочна форма навчання; 

- бакалаврів, галузь знань 07 «Управління та адміністрування»  072 

Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-професійна програма 

«Фінанси, банківська справа та страхування. Бакалавр» ліцензійний обсяг – 35 

осіб денна форма навчання та 40 осіб – заочна форма навчання; 

- молодших спеціалістів, галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право, 

освітньо-професійна програма «081 Право» ліцензійний обсяг – 100 осіб; 

- молодших спеціалістів, галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-

професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування», ліцензійний 

обсяг – 60 осіб. 

Коледж здійснює свою діяльність згідно ліцензії та відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу 

освіту», указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів 

та Статуту Коледжу. 

Загальна кількість студентів, які навчаються в Коледжі за обома 

спеціальностями та напрямами підготовки станом на 19.06.2019 р., складає 856 

осіб, з яких 617 студентів денної форми навчання та 239 студентів заочної 

форми навчання.  

Одним з основних завдань Коледжу є збереження контингенту студентів 

та виконання планів прийому за різними формами навчання. 

Загальні показники розвитку Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» наводяться у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Загальні показники розвитку 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

№ 

п/п 
Показник 

Значення 

показника 

1 Рівень акредитації закладу вищої освіти 2 рівень 

2. 
Кількість ліцензованих напрямів підготовки 

(спеціальностей) 
2 

3. 
Кількість напрямів підготовки (спеціальностей), 

акредитованих за: 
 

 - початковим рівнем (короткий цикл) 2 

 - першим (бакалаврським) рівнем 2 

 - другим (магістерським) рівнем - 

 - третім (освітньо-науковим) рівнем - 

4. 

Контингент студентів на всіх курсах навчання: 856 

- на денній формі навчання 617 

- на заочній формі навчання  239 

5. Кількість факультетів 2 

6. Кількість кафедр 6 

7. 
Кількість співробітників (усього) 89 

- у т.ч. науково-педагогічних 77 

8. 

Серед них:   

- докторів наук, професорів, осіб /% 8 (10%) 

- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 49 (64%) 

9. Загальна навчальна площа будівель, кв.м. 2163 

10. Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.) - 

11. Кількість посадкових місць у читальних залах 40 

12. 
Кількість робочих місць ПЕОМ для студентів – у тому 

числі з виходом в Інтернет 
34 

 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Статуту Коледжу, з метою вдосконалення навчального процесу 

по реалізації законодавства про освіту і впровадження системи ступеневої 

неперервної підготовки фахівців створено структурні підрозділи Коледжу, що 

забезпечують навчально-виховний процес та соціально-побутові потреби 

студентів та працівників Коледжу: 

І. Директор. 

ІІ. Адміністративна частина (навчальний корпус № 1 вул. Пітерська, 5-А, 

навчальний корпус № 2 вул. Печерська, 6). 

IІІ. Фінансово-бухгалтерський відділ (навчальний корпус № 1 вул. 

Пітерська, 5-А). 

ІV. Відділ кадрів (навчальний корпус № 1 вул. Пітерська, 5-А). 

V. Навчальна частина:  
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Навчальний корпус № 1 вул. Пітерська, 5-А (кафедра правознавства 

(випускова), кафедра фінансів і кредиту (випускова). 

Навчальний корпус № 2 вул. Печерська, 6 (кафедра гуманітарних 

дисциплін та фізичної підготовки, кафедра соціальних та математичних 

дисциплін. 

Навчальний корпус № 3 вул. Печерська, 2 (кафедра загальноюридичних 

дисциплін, кафедра загальноекономічних дисциплін). 

VI. Інформаційний центр (навчальний корпус № 3 вул. Печерська, 2). 

VII. Господарсько-технічний відділ (навчальний корпус № 1 вул. 

Пітерська, 5-А, навчальний корпус № 3 вул. Печерська, 2). 

VIII. Кафе-їдальня (навчальний корпус № 1 вул. Пітерська, 5-А, 

навчальний корпус № 2 вул. Печерська, 6). 

ІХ. Медичний пункт (навчальний корпус № 1 вул. Пітерська, 5-А, 

навчальний корпус № 2 вул. Печерська, 6). 

Х. Гуртожиток (вул. Ніжинська, 29-В). 

 

Кафедрою, яка забезпечує підготовку за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», є випускова кафедра 

фінансів і кредиту. 

Група забезпечення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» складається з науково-педагогічних працівників, для яких Коледж 

є основним місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх програм за 

спеціальністю за рівнем вищої освіти бакалавр та за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, особисто беруть участь в освітньому процесі і 

відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності.  

Якісний викладацький склад дозволяє забезпечити виконання вимог щодо 

кадрового забезпечення підготовки молодших спеціалістів за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» на рівні 

ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти та державних 

вимог щодо акредитації напрямів підготовки, спеціальностей та закладу освіти. 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що підготовка у Приватному 

вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» молодших 

спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 

та страхування» з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» , 

спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відповідає 

типу й статусу закладу вищої освіти. Подані на акредитаційну експертизу 

установчі та реєстраційні документи, які забезпечують правові основи 

діяльності закладу вищої освіти, зокрема з підготовки молодших спеціалістів 

за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» є достовірними і відповідають чинним акредитаційним вимогам. 
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2. Формування контингенту студентів 

 

Формуванню контингенту студентів передує профорієнтаційна робота, 

план якої щорічно обговорюється на засіданні Вченої ради і затверджується 

директором Коледжу. 

В основу підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» покладена ідея 

ступеневої освіти, що реалізується через створення навчально-науково-

виробничого комплексу. 

Коледж застосовує таку систему допрофесійної орієнтації молоді, 

основними напрямками якої стали: проведення Днів відкритих дверей; участь 

викладачів Коледжу в роботі Малої академії наук, у проведенні учнівських 

олімпіад, проведення ними занять у середніх загальноосвітніх навчально-

виховних закладах, насамперед, у Фінансово-правовому ліцеї м. Києва, 

засновником якого є Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-

правовий коледж»; виступи представників Коледжу у засобах масової 

інформації (преса, телебачення) та перед учнівською молоддю з метою 

ознайомлення її зі структурою Коледжу, його навчальним, науковим та 

громадським життям; випуск буклетів, календарів з інформацією про правила 

прийому; профорієнтаційна робота щодо залучення випускників шкіл на 

навчання в Коледжі; спеціальні дослідження професійних схильностей 

абітурієнтів, проведення всіх заходів виставково-ярмаркової діяльності; 

періодичні виставки, презентації.  

Щорічно з абітурієнтами та їх батьками організовуються зустрічі, на яких 

надається вичерпна інформація про Правила прийому до Коледжу. На Днях 

відкритих дверей, які проводяться традиційно по суботах у березні та квітні, 

серед гостей свята присутні ректорату та деканату економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; випускники 

минулих років і студенти різних курсів. 

Форми та методи профорієнтаційної роботи – різнопланові. Робота 

проводиться на рівні адміністрації Коледжу, керівництва економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

співпраця з яким продовжується понад 25 років. Науково-педагогічні 

працівники Коледжу зустрічаються з випускниками шкіл, ліцеїв, гімназій, 

відвідують ярмарки професій. Постійно оновлюється інформація на вебсайті. 

Кожного року готуються рекламні буклети, флаєри тощо. 

Зазначені заходи з профорієнтаційної роботи дозволяють Коледжу 

щорічно здійснювати набори студентів на перші курси підготовки молодших 

спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 

та страхування». 

Конкурсний відбір вступників за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» на перший курс у межах 

ліцензійного обсягу згідно Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної 
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середньої освіти відбувається за результатами вступних іспитів з предметів: 

українська мова  – обов’язково, математика або історія України – за вибором 

абітурієнта.  

Конкурсний відбір вступників за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» на другий курс на базі повної 

загальної середньої освіти відбувається за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень, які підтверджені 

сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з предметів: 

українська мова і література – обов’язково, математика, історія України або 

іноземна мова – за вибором абітурієнта. За результатами перевірки журналів 

реєстрації заяв конкурс становить 0,5 осіб на місце за останні три роки. 

Під час експертизи було перевірено документообіг Приймальної комісії 

Коледжу щодо формування контингенту студентів. Встановлено, що склад, 

структура та строки роботи Приймальної комісії, підготовки наказів з руху 

контингенту відповідають чинному законодавству. 

Згідно з внутрішніми наказами Коледжу та відповідно до звітів 2-3 НК, 

книг видачі дипломів молодшого спеціаліста у Коледжі наявні такі показники 

динаміки контингенту студентів:  

1) станом на 18.06.2019 року на денній формі навчання нараховується 123 

студенти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 

2) за минулий 2018-2019 навчальний рік з підстав академічної 

неуспішності, порушення правил внутрішнього розпорядку або невиконання 

умов договору про надання освітніх послуг було відраховано 2 студенти; 

3) випуск молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і 

кредит у 2018 році становить 17 студентів (випуск студентів набору 2015 року, 

який було здійснено за Переліком спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України № 839 від 20.06.2007 року); 

4) у 2018 році на перший та другий курс за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зараховано 40 осіб, що 

повністю відповідає ліцензійному обсягу. 

Неповне виконання ліцензійного обсягу за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» пояснюється значним 

зменшенням кількості випускників шкіл за останні 5 років, а також 

дестабілізацією банківської системи України. 

Вищезазначені дані свідчать про те, що має місце позитивна динаміка 

чисельності осіб, прийнятих на навчання на перший та другий курс за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», яка 

наведена у таблиці 2 та таблиці 3. 
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Таблиця 2 

Показники формування контингенту студентів за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»  

за денною формою навчання 

 

№ 

п/

п 

Показник 

Роки 

2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 

1. 
Ліцензований обсяг 

підготовки 
60 60 60 

3. 

Прийнято на навчання, 

всього (осіб)  

• денна форма 

в т.ч. за держзамовленням 

• нагороджених медалями, 

або тих, що отримали 

диплом з відзнакою 

• таких, які пройшли 

довгострокову підготовку і 

профорієнтацію 

• зарахованих на пільгових 

умовах, з якими укладені 

договори на підготовку 

 

 

20 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

30 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

40 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4. Подано заяв на одне місце  0,3 0,5 0,7 

5. 

Конкурс абітурієнтів на 

місця державного 

замовлення 

- - - 

 

Таблиця 3 

Динаміка змін контингенту студентів  

за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» за денною формою навчання 

№ 

п/

п 

 

 

Курси 

 

 

Назва показника 

Навчальний рік 

2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 

1 2* 3* 1 2 3* 1 2 3 

Кількість студентів на курсах 

1. Усього студентів 20 15 21 37 18 17 37 58 28 

2. 
Усього студентів 

станом на 01.10 року 
20 15 21 37 18 17 37 58 28 

3. 

Кількість студентів, 

яких відраховано, 

всього: 

- - - - 4 8 - 1 - 
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- за невиконання 

навчального плану 
- - - - - 5 - - - 

 

- за порушення правил 

внутрішнього 

розпорядку 

- - - - - - - - - 

 

- у зв’язку з 

переведенням до інших 

закладів освіти 

- - - - - - - - - 

 - інші причини - - - - 4 3 - 1 - 

4. 

Кількість студентів, 

зарахованих на старші 

курси (всього):  

- - - - - - - - - 

 
- переведених із інших 

закладів освіти 
- 5 1 - 4 2 - 9 - 

 
- поновлених на 

навчання 
- 4 2 - 4 1 - 5 1 

 

* - динаміка змін контингенту студентів 2-3 курсу 2016/2017 навчального 

року та 3 курсу 2017/2018 навчального року відображена за спеціальністю 

5.03050801 Фінанси і кредит. 

Залучення до навчально-виховного процесу провідних спеціалістів 

відомих вітчизняних та міжнародних компаній привело до значного 

поліпшення ситуації. 

Щорічно проводиться аналіз недоліків, пов’язаних з попередніми 

вступними кампаніями, з метою збільшення конкурсів і виконання ліцензійного 

обсягу набору на перші курси.  

 

Висновок: експертна комісія констатує, що в Приватному вищому 

навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» формування контингенту 

студентів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 

та страхування» здійснюється за рахунок випускників закладів загальної 

середньої освіти з базовою та повною загальною середньою освітою. 

Проведений аналіз формування та динаміки змін контингенту студентів 

дозволяє зробити висновок про формування якісного складу студентів. 

Наявний контингент студентів не перевищує ліцензійний обсяг. 

 

3. Зміст підготовки фахівців 

 

Навчання студентів за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 

банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» відбувається на основі таких документів, затверджених Вченою 

радою Коледжу: 
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- освітньо-професійної програми; 

- навчального плану; 

- пояснювальної записки до навчального плану; 

- силлабусів з кожної навчальної дисципліни. 

Експертною комісією було перевірено освітню програму та навчальний 

план на відповідність нормативного змісту навчання вимогам до змісту, обсягу 

і рівня освітньої та професійної підготовки молодшого спеціаліста. Варіативна 

компонента забезпечує регіональні потреби ринку праці. 

Освітньо-професійна програма розроблена проектною групою, 

відповідальною за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, враховує вимоги Закону України 

«Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затверджена на засіданні 

Вченої ради (протокол № 11 від 15 червня 2016 р.) і встановлює: термін 

підготовки здобувача вищої освіти для осіб освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста; обов’язкову та вибіркову частини змісту навчання у 

навчальних дисциплінах, їх інформаційний обсяг, форми проведення занять та 

контролю знань; програмні компетентності та результати навчання; вимоги до 

структури та змісту навчальних дисциплін, вимоги до форми атестації 

здобувачів вищої освіти, вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

Дисципліни вивчаються у відповідності до структурно-логічних схем, що 

забезпечує безперервність підготовки молодших спеціалістів. 

У відповідності до освітньої програми, навчального плану та робочого 

навчального плану усі дисципліни, що вивчають студенти за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», 

забезпечують формування загальних та фахових компетентностей, необхідних 

для формування кваліфікованого фахівця з фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Експертна комісія відзначає, що співвідношення нормативних дисциплін і 

дисциплін за вибором студентів відповідають вимогам освітньої програми та 

Закону України «Про вищу освіту». 

Освітньо-професійна програма передбачає ґрунтовну практичну 

підготовку на основі власних навчальних кабінетів та аудиторій, фінансово-

кредитних установ, виробничих підприємств, банківських установ згідно з 

укладеними угодами про співпрацю, а також програмами студентської 

академічної мобільності. 

Комісією встановлено, що якість професійної підготовки фахівців у 

Коледжі досягається за рахунок: реалізації концепції ступеневої освіти, наданні 

можливості молодшим спеціалістам отримувати у Коледжі освітній ступінь 

бакалавра за скороченими освітньо-професійними програмами підготовки 

згідно з розробленими інтегрованими навчальними планами. 

На підставі освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа 

та страхування» та структурно-логічної схеми підготовки молодших 

спеціалістів у Коледжі розроблений та затверджений у відповідному порядку 
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навчальний план з підготовки осіб освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. Навчальний план ухвалено на засіданні Вченої ради (протокол № 2 

від  05.08.2017 року) та підписано директором Коледжу. До плану розроблена 

пояснювальна записка. 

Навчальний план поєднує цикли фундаментальної та загальноекономічної 

і фахової підготовки. Для конкретизації планування навчального процесу на 

кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що 

затверджується директором. 

План освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів складається з 

нормативної та варіативної частини та містить такі цикли: 

- фундаментальної та загальноекономічної підготовки - 1830 годин (61 

кредит ECTS); 

- фахової підготовки - 1770 годин (59 кредитів ECTS); 

В тому числі: 

- практична підготовка - 300 годин (10 кредитів ECTS); 

- підготовка та складання комплексного фахового екзамену - 30 годин (1 

кредит ECTS) 

Загальна кількість за планом підготовки молодших спеціалістів складає 

3600 годин (120 кредитів ECTS). 

Вибіркові дисципліни, що рекомендовані Коледжем для вибору 

студентів, сформовано з урахуванням особливостей спеціальності освітньо-

професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», а кількість 

годин на вибіркові дисципліни становить 29% від загальної кількості годин 

навчального плану.  

До варіативної частини навчального плану циклу фахової підготовки 

включено дисципліни: «Теорія ціноутворення», «Оцінка бізнесу», «Тайм-

менеджмент», «Статистика для економістів», «Менеджмент». 

На завершальному етапі навчання студенти освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування», які навчаються за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, складають 

кваліфікаційний екзамен, який проводиться відповідно до Положення «Про 

порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для складання 

комплексного іспиту освітнього ступеня «бакалавр» та кваліфікаційного 

екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

спеціальностей 081 Право та 072 Фінанси, банківська справа та страхування», 

затвердженого на засіданні Вченої ради (протокол №3 від 09.11.2016 р.). 

 

Висновок: експертна комісія підтверджує наявність основних 

документів, що визначають зміст підготовки фахівців. Надані для аналізу 

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст зі спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування, навчальні плани та пояснювальна 

записка розроблені згідно з діючими нормативами і погоджені у встановленому 

порядку. 
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4. Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності 

 

Аналіз кадрового забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси, 

банківська справа та страхування» проведено експертною комісією на основі 

ознайомлення з наказами директора та особовими справами викладачів. Комісія 

засвідчує, що матеріали, що містяться в акредитаційній справі, відповідають 

дійсності та занесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Експертна комісія перевірила кадрове забезпечення за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» і 

встановила, що в цілому наявний якісний склад науково-педагогічного 

персоналу Коледжу дозволяє забезпечити виконання вимог щодо кадрового 

забезпечення підготовки фахівців на рівні державних вимог до акредитації та 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.  

Так, частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями, які 

викладають лекційні години дисциплін навчального плану підготовки 

молодших спеціалістів становить 76% (норматив 75%), з них працюють у 

Коледжі за основним місцем роботи 80% (норматив 50%); 

- загальна кількість науково-педагогічного персоналу, які беруть участь у 

підготовці за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування», складається з 16 викладачів, з них штатних – 13 викладачів, що 

складає 81%. 

Кафедра загальноекономічних дисциплін складається з 15 науково-

педагогічних працівників, з яких:  

- 4(27%) мають науковий ступінь доктора наук;  

- 8(53%) мають науковий ступінь кандидата наук;  

- 1(7%) має вчене звання професора;  

- 8(50%) мають вчене звання доцента. 

Кафедра фінансів і кредиту складається з 13 науково-педагогічних 

працівників, з яких:  

- 1(8%) має науковий ступінь доктора наук;  

- 11(85%) мають науковий ступінь кандидата наук;  

- 8(62%) мають вчене звання доцента. 

Експертною комісією перевірено співвідношення кількості лекційних 

годин, що викладають викладачі відповідної спеціальності за основним місцем 

роботи і мають науковий ступінь та/або вчене звання. 

До викладацької діяльності за сумісництвом та співпраці на кафедрах 

підготовки за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» залучаються 3 викладачі економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидати економічних 

наук, що складає 19% від загальної кількості викладачів, задіяних в освітньому 

процесі підготовки фахівців із заявленого освітньої програми.  

Експертна комісія проаналізувала формування кафедр, їх відповідність 

діючому законодавству, вимоги щодо кількості годин педагогічного 
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навантаження на одного викладача, що не перевищує 600 годин на рік на 

одного викладача, при загальній кількості дисциплін не більше чотирьох.  

Всі науково-педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес, 

мають відповідну фахову освіту, володіють глибокими професійними 

знаннями, здатні забезпечити підготовку і виховання висококваліфікованих 

кадрів та мають стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень 

наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням 4-х видів та 

результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 

30 грудня 2015 року. 

В цілому досягнутий рівень освітньої діяльності щодо забезпечення 

викладання дисциплін навчального плану підготовки фахівців за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування»  зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування»  відповідає вимогам ліцензування та 

акредитації. 

Підготовку молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюють висококваліфіковані 

педагогічні кадри. Викладачі спеціальних дисциплін володіють глибокими 

теоретичними знаннями, мають значний практичний досвід роботи. Заняття 

проводяться на належному методичному та фаховому рівні з використанням 

сучасних педагогічних технологій, виконуються плани проведення всіх видів 

методичної роботи. 

У Коледжі відпрацьована чітка система організації та проведення 

підвищення кваліфікації викладачів. Вона відбувається шляхом стажування на 

підприємствах та в інших закладах вищої освіти, проходженням курсів 

підвищення кваліфікації. За підсумками роботи проводиться оцінка науково-

педагогічної, методичної і організаційної діяльності педагогічних працівників і 

визначаються види заохочення: нагородження грамотами, подяками, 

преміювання.  

Відповідно до графіку підвищення кваліфікації у лютому 2019 року 

відбулось підвищення кваліфікації викладачів Фінансово-правового коледжу 

організоване фахівцями ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» згідно 

договору про підвищення кваліфікації № 08 від 04.02.2019 року, а також в 

Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка згідно договору № 02/09/4 від 11.02.2019 року. Підвищення 

кваліфікації пройшли 28 штатних викладачів Коледжу, з яких 8 задіяні в 

підготовці молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

Протягом навчання слухачі курсів ознайомились із сучасними 

тенденціями науково-методичного менеджменту освітніх інновацій і дидактики 

вищої школи, сучасними технологіями інтерактивного навчання в професійній 

діяльності науково-педагогічних працівників і психологічними особливостями 

освіти дорослих, креативної компетентності науково-педагогічних працівників 
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в умовах цифрового суспільства, методики підготовки і проведення практичних 

і семінарських занять засобами вебресурсу, профілактики професійного 

вигорання педагогів, мотивації професійного самовдосконалення викладачів 

Коледжу. 

За результатами перевірки встановлено, що викладачі випускової 

кафедри фінансів і кредиту роблять вагомий внесок у розвиток інформаційної 

бази закладу по підготовці навчальних посібників, іншої методичної та 

наукової літератури в авторстві та співавторстві. 

Група забезпечення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» складається з науково-педагогічних працівників, для яких Коледж 

є основним місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх програм за 

спеціальністю за рівнем вищої освіти бакалавр та за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, особисто беруть участь в освітньому процесі і 

відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності. Так, керівником групи забезпечення є доктор 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 гроші, фінанси і кредит, доцент 

Лисенок Олексій Володимирович. До складу групи також входять кандидат 

економічних наук за спеціальністю 08.00.08 гроші, фінанси і кредит Рябий 

Ростислав Алікович і викладач кафедри фінансів і кредиту, магістр зі 

спеціалізації «корпоративні фінанси» Бєлік Катерина Олександрівна.  

Групу забезпечення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» очолює досвідчений педагог, доктор економічних наук Лисенок 

Олексій Володимирович, автор понад 100 наукових праць, в тому числі 

монографій та навчальних посібників для студентів. Освіта вища економічна, у 

2004 році закінчив економічний факультет Київського національного 

економічного університету за спеціальністю «Банківська справа» і отримав 

кваліфікацію магістра з банківської справи. У 2007 році захистив кандидатську 

дисертацію на тему: «Управління ризиками в банку» та отримав науковій 

ступінь кандидата наук за спеціальністю 08.04.01 фінанси, грошовий обіг і 

кредит (диплом ДК № 040969 від 10.05.2007 р.). У 2011 році отримав вчене 

звання доцента за кафедрою менеджменту банківської діяльності (атестат 12ДЦ 

№ 024528 від 14.04.2011 р.). У 2015 році захистив докторську дисертацію на 

тему: «Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю 

банків» та отримав науковий ступінь доктора наук за спеціальністю 08.00.08 

гроші, фінанси і кредит (диплом ДД № 004229 від 28.04.2015 р.). З 2007 року 

активно займається науково-педагогічною діяльністю: працює на посадах 

асистента, старшого викладача, доцента та професора кафедри провідних 

економічних університетів. Брав участь у більш ніж 40 наукових та науково-

практичних конференціях різного рівня. 

Функціональна діяльність групи забезпечення спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та кафедри фінансів і кредиту 

знаходиться на належному рівні, чітко ведеться облік всієї навчальної 

документації, засідання проводяться відповідно до встановленого регламенту, 

про що свідчать журнали протоколів. Також проводиться постійний контроль 
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виконання навчального плану, поновлення та поповнення методичного 

забезпечення освітнього процесу. По всіх дисциплінах підготовлені робочі 

програми навчальних дисциплін, методичні рекомендації щодо самостійної 

роботи студентів, плани семінарських занять, плани підсумкового контролю, 

питання до підсумкового контролю, тестові завдання, програми практик, 

методичні рекомендації щодо написання курсових робіт та складання 

кваліфікаційного іспиту. 

Експертна комісія підтверджує виконання вимог щодо підвищення 

кваліфікації науково-педагогічного складу Коледжу, який забезпечує 

підготовку молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування». Загальна частка викладачів, які 

згідно потреби пройшли підвищення кваліфікації, становить 100%. Підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Коледжу здійснюється згідно із 

затвердженими планами та у відповідності до чинного нормативу – не рідше, 

ніж раз на 5 років у провідних закладах вищої освіти України, зокрема, на базі 

Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти». Загальна 

кількість викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації та отримали 

свідоцтва згідно графіку підвищення кваліфікації на 2018/2019 навчальний рік, 

затвердженого директором Коледжу, складає 28 осіб. 

Звіти викладачів про результати підвищення кваліфікації розглядаються 

та обговорюються на засіданнях кафедр з метою подальшого впровадження в 

освітній процес передового досвіду, новітніх освітніх технологій, підвищення 

рівня практичної підготовки майбутніх фахівців. 

 

Висновок: експертна комісія констатує, що якісний склад науково-

педагогічного персоналу кафедр Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» забезпечує підготовку молодших спеціалістів за 

освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування», їх наукова та педагогічна кваліфікація відповідають 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Державним 

вимогам до акредитації. План підвищення кваліфікації науково-педагогічного 

персоналу Коледжу виконується у повному обсязі. Матеріали стажування 

використовуються у освітньому процесі. 

 

5. Організаційне та навчально-методичне забезпечення  

освітнього процесу 

 

Організація і планування освітнього процесу в коледжі визначається 

Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом Коледжу, 

Правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про організацію освітнього 

процесу та іншими нормативними документами. 

Здійснено перевірку фактичного виконання навчального плану. З усіх 

дисциплін лекційні, практичні, лабораторні заняття виконані в повному обсязі, 
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проведені всі заліки та екзамени, відпрацьовані всі види практик. Це 

підтверджено записами у навчальних журналах, залікових та екзаменаційних 

відомостях, наявними курсовими роботами та звітами студентів з практики. 

Робочі навчальні програми складені належним чином і спрямовані на 

забезпечення достатньої гуманітарної та соціально-економічної, математичної, 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки молодших 

спеціалістів. 

Експертна комісія перевірила навчально-методичний комплекс за 

освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування», що включає: 

- освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста; 

- навчальний план, робочий навчальний план; 

- навчальні програми і робочі навчальні програми з усіх дисциплін, 

зазначених у навчальному плані; 

- наскрізну програму практичної підготовки молодшого спеціаліста; 

- програму кваліфікаційного екзамену; 

- комплексні контрольні роботи для заміру рівня знань студентів; 

- дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів; 

- критерії оцінювання знань і вмінь студентів; 

- тематику курсових робіт. 

Експертна комісія зазначає, що всі складові навчально-методичного 

комплексу освітньої програми є в наявності і розміщені в електронному вигляді 

на офіційному вебсайті Коледжу www.fpk.in.ua у розділі «Студенту». 

У Коледжі впроваджуються такі організаційні форми навчання, як лекції, 

семінарські та практичні заняття, міні-тренінги, ділові та рольові ігри, 

інтегровані заняття, навчальні екскурсії, заняття-дискусії, заняття-конференції, 

а також комп’ютерна діагностика поточних та підсумкових знань. 

Відповідно до навчального плану студенти виконують 1 курсову роботу 

на ІІІ курсі з дисципліни «Фінанси». Тематика курсових робіт щороку 

оновлюється з урахуванням нагальних ринкових потреб та актуальних 

практичних питань діяльності фінансових установ. 

Експертній комісії надано протоколи випускової кафедри фінансів і  

кредиту про затвердження тематики курсових робіт за останні три роки, за 

якими простежується тенденція до актуалізації тематики та чіткість у 

закріпленні тем за кожним студентом. Виконання курсових робіт сприяє 

закріпленню, поглибленню та інтегруванню знань за циклом фахової 

підготовки. 

Експертна комісія відзначає актуальність тематики курсових робіт та її 

щорічне оновлення. Структура, зміст та порядок оформлення курсових робіт 

відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України та Методичним 

рекомендаціям щодо виконання та захисту курсових робіт Коледжу. 

Практична спрямованість змісту навчання студентів за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» реалізується під 
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час проходження виробничої практики, що здійснюється відповідно до 

затверджених програм та вимог наскрізної програми практичної підготовки. 

Направлення студентів на бази практики проводиться у відповідності до наказів 

про проходження студентами практики в банках, на підприємствах різних 

галузей економіки як в Україні, так і за кордоном, які були надані експертній 

комісії. 

Основними базами практики студентів є банківські установи, 

підприємства та організації: ПАТ КБ «Приватбанк» (договір № 115 від 

10.11.2014р.), АБ «Укргазбанк» (договір № 245/19 від 04.02.2019р.), «Страхова 

група «Оберіг» (договір № 115 від 10.11.2014р.), «Страхова компанія «Уніка» 

(договір № 21 від 21.02.2017р.), ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (договір № 

36/19 від 10.01.2019р.), ТОВ «НП Енерготехсервіс» (договір № 12-17/19 від 

01.10.2018р.), ТОВ «Парус-місто» (договір № 3278 від 01.06.2018р.), ТОВ 

«Віатон» (договір № 625-18 від 03.01.2019р.). 

За результатами проходження практики у Коледжі проводяться 

студентські конференції, на яких крім доповідей студентів заслуховуються та 

аналізуються відгуки керівників підприємств, де працювали студенти. За 

сумлінну працю студенти Коледжу були неодноразово нагороджені грамотами 

та подяками від керівників баз практики, а також щодо працевлаштування. 

Експертній комісії були надані оригінали договорів між Коледжем та 

базами практики, що підтверджують проведення відбору найбільш 

прогресивних установ з сучасним програмним забезпеченням, матеріально-

технічною базою, відповідними спеціалістами, які відкриті до співробітництва. 

Експертна комісія зазначає, що організаційно-методичне забезпечення 

практичної підготовки відповідає вимогам акредитації. Програми практик та 

методичні рекомендації щодо виконання та захисту звітів є в наявності у 

кількості, необхідній для 100% забезпечення студентів. 

Кафедрою фінансів і кредиту розроблений пакет комплексних 

контрольних робіт (ККР), який становить систему завдань, запитань, тестів з 

дисциплін навчального плану. ККР дозволяють комплексно перевірити 

досягнутий рівень підготовки студентів за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та оцінити їх спроможність 

самостійно розв’язувати виробничі задачі, що вимагає застосування набутих 

знань, умінь, практичних навичок. 

За освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

атестація студентів відбувається у формі кваліфікаційного екзамену, методичне 

забезпечення до проведення якого розробляється кафедрою фінансів і кредиту, 

розглядається і затверджується Вченою радою Коледжу. 

Атестація якості підготовки студентів щодо встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-професійної 

програми здійснюється екзаменаційною комісією з атестації здобувачів вищої 

освіти після виконання студентами у повному обсязі навчального плану. Склад 

екзаменаційної комісії призначається наказом директора Коледжу. 
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Кваліфікаційний екзамен проводиться за екзаменаційними білетами, що 

відповідають навчальним програмам нормативних дисциплін, зміст яких 

винесено на атестацію. 

Експертна комісія перевірила організаційно-методичне забезпечення 

кваліфікаційного екзамену за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 

банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» та підтвердила його відповідність вимогам. 

 

Висновок: експертна комісія встановила, що організаційне та 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» відповідає державним вимогам 

до акредитації. 

 

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу  

 

Результати експертної перевірки свідчать, що для підготовки 

висококваліфікованих молодших спеціалістів за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Коледж має достатнє матеріально-

технічне забезпечення. 

Станом на 19.06.2019 року Коледж здійснює навчальний процес у 

приміщеннях загальною площею 2795,3 кв.м, яка складається з:  

- навчальної площі 2163 кв.м; 

- приміщень для науково-педагогічного персоналу, бібліотеку, їдальню, 

гуртожиток тощо 632,3 кв.м. 

Експертній комісії були надані оригінали договорів оренди навчальних 

корпусів за адресою:  

- м. Київ, вул. Пітерська, 5-А (договір оренди № 09/374 та додатковий 

договір оренди №1583 від 25.05.2017 р. з терміном дії 25.05.2017 р. по 

23.05.2020 р.); 

- Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 2 (договір оренди № 17 від 

06.05.2019 р. з терміном дії 06.05.2019 р. по 07.04.2022 р.); 

- Київська область, с. Чайки, вул. Печерська, 6 (договір оренди № 17 від 

06.05.2019 р. з терміном дії 06.05.2019 р. по 07.04.2022 р.); 

- місто Київ, вул. Ніжинська, 29-В (гуртожиток, Договір № 5-НАУ найму 

житлових приміщень від 11.04.2017 р. з терміном дії з 11.04.2017 по 10.04.2020 

р.). 

Додатково укладені договори оренди спортивної зали та спортивного 

стадіону з ДФСК «Локомотив» договір №2 від 01.04.2017 р. 

Експертною комісією встановлено, що навчальний процес здійснюється в 

обладнаних аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах та спеціальних 

кабінетах. 
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Кабінети, лабораторії Коледжу відповідають типовим вимогам до 

обладнання, експлуатуються з дотриманням санітарних умов та правил техніки 

безпеки. Кабінети забезпечені достатньою кількістю науково-методичної 

літератури, плакатами, схемами, мультимедійними пристроями, естетично 

оформлені. 

Проведено перевірку забезпеченості Коледжу навчальними 

приміщеннями, яке складає 4,5 кв.м на одну особу для фактичного контингенту 

студентів, що на 2,1 кв.м перевищує норматив Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

Спеціалізовані навчальні кабінети, що забезпечують навчальний процес 

за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування», знаходяться у відповідності до навчального плану і забезпечують 

необхідні підстави щодо акредитації. 

Експертна комісія відзначає роботу Коледжу щодо покращення 

матеріально-технічної бази: були модернізовані комп’ютерні кабінети, 

придбані  сервер, звукове обладнання для функціонування культурно-

мистецького центру; бібліотека, читальні зали та приміщення гуртожитку 

забезпечені виходом до мережі Internet; переобладнані навчальні кабінети; 

здійснено ремонтні роботи у приміщеннях Коледжу та гуртожитку. Загальна 

забезпеченість навчальних приміщень мультимедійним обладнанням складає 

50%, що на 20% перевищує норматив Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. 

Для забезпечення підготовки й практичного використання студентами 

комп’ютерних технологій в Коледжі укомплектовані комп’ютерні кабінети та 

інформаційно-аналітичний відділ з виходом до локальної мережі Інтернет. 

Медичне обслуговування учасників освітнього процесу здійснюється 

фахівцями медичного пункту, де студенти можуть отримати необхідну 

допомогу та прийняти фізіотерапевтичні процедури. До послуг студентів та 

викладачів функціонують два гардероби. 

Укладено договір оренди студентського гуртожитку на 20 мешканців 

площею 280 кв.м. Потреба студентів у гуртожитку задоволена на 100%. Умови 

проживання в гуртожитку задовільні: відремонтовано кухні, сантехнічне 

обладнання у санвузлах, проведені роботи з благоустрою прилеглої території.  

Санітарно-технічний стан будівель, рівень охорони праці і техніки 

безпеки відповідають державним санітарним та будівельним нормам. В 

Коледжі діє пропускна система, що забезпечує контроль доступу на територію 

закладу. 

Адміністрація Коледжу постійно збільшує фінансування соціальної 

сфери, що дозволяє послідовно вводити в експлуатацію та утримувати нові 

соціальні та побутові об’єкти, які покращують умови навчання та дозвілля 

студентів. Також удосконалено дизайнерський ландшафт паркової зони, 

прилеглої до навчального корпусу території, обладнано релакс-зону для 

відпочинку студентів, викладачів та співробітників. 
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Висновок: експертна комісія проаналізувала стан матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу за освітньо-професійною 

програмою  «Фінанси, банківська справа та страхування» та засвідчує його 

відповідність встановленим акредитаційним вимогам. 

 

7. Інформаційне забезпечення навчального процесу 

 

Експертна комісія ознайомилась з роботою бібліотеки Коледжу. 

Бібліотека комп’ютеризована, обладнана сучасною технікою: комп’ютером, 

лазерним принтером, сканером, ксероксом. Технічна обробка бібліотечного 

фонду здійснюється з використанням інформаційних технологій. 

Бібліотечний фонд постійно поповнюється та оновлюється фаховими та 

періодичними виданнями, спеціальною літературою, 85% від загальної 

кількості літератури в бібліотеці складають україномовні примірники. 

Сучасний бібліотечний фонд коледжу складає понад 10000 примірників, з них 

6932 примірники складають фонд навчальної літератури, 951 примірників – 

наукова література, електронних ресурсів - 270 одиниць. Забезпеченість 

студентів підручниками, навчальними посібниками, що містяться у власній 

бібліотеці, становить 100%. Кількість періодичних видань за освітньо-

професійною програмою «Фінанси і кредит» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» налічує 10 найменувань, серед яких: 

«Економіка України», «Фінанси України», «Економіка. Фінанси. Право. 

(електронне видання)», «Географія та Економіка», «Вісник Національного 

банку України (електронне видання)», «Economist (електронне видання)», 

«Економіка та держава (електронне видання)», «Journal of Risk and Insurance  

(електронне видання)», «Журнал «Страхова справа» (електронне видання)». 

Експертна комісія відзначила, що бібліотека Коледжу має читальний зал 

на 40 посадкових місця та приміщення для зберігання книг. Обслуговування 

читачів на абонементі та в читальному залі автоматизовано. 

Комісією перевірено забезпеченість дисциплін навчального плану 

підручниками та навчальними посібниками, кількість яких перевищує 1 

примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів. 

Відзначено, що підготовка молодших спеціалістів спрямована на 

отримання знань з використанням комп’ютерних технологій, системного і 

прикладного програмного забезпечення; отримання практичних навичок 

використання програмного забезпечення при вирішенні завдань майбутньої 

професійної діяльності молодшого спеціаліста. Оптимальним є поєднання 

базової підготовки студента у сфері використання ІТ-технологій з професійно- 

практичною підготовкою. 

 Експертній комісії викладачами циклової комісії управління та 

адміністрування було продемонстровано застосування комп’ютерних та 

SMART-технологій у навчальному процесі для поглибленого вивчення 

дисциплін, а також використання відеоматеріалів, презентаційних матеріалів 

при підготовці та проведенні занять з дисциплін «Статистика для економістів», 
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«Фінанси», «Інвестування», «Страхування», «Гроші та кредит», «Фінанси 

підприємств» тощо. 

 

Висновок: експертна комісія засвідчує, що інформаційне забезпечення 

освітнього процесу в Коледжі постійно контролюється, аналізується, 

вдосконалюється та відповідає встановленим вимогам підготовки фахівців, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою, що акредитується. 

 

8. Якість підготовки і використання випускників 

 

Експертна комісія перевірила якість підготовки молодших спеціалістів за 

освітньою програмою, що акредитується. Перевірка проводилась за 

результатами останньої екзаменаційної сесії, написання комплексних 

контрольних робіт (ККР), захисту курсових робіт, звітів з практики, 

кваліфікаційного екзамену. 

Освітня діяльність Коледжу з підготовки молодших спеціалістів з 

фінансів, банківської справи та страхування здійснюється у повній 

відповідності до навчального плану. Рівень підготовки студентів, які 

навчаються за освітньою програмою, що акредитується, характеризується 

результатами останньої (перед експертним оцінюванням) екзаменаційної сесії, 

які підтверджують, що студентам надається достатній рівень теоретичних знань 

та практичних навичок. 

Результати зимової екзаменаційної сесії характеризуються такими 

даними: 

- цикл фундаментальної та загальноекономічної підготовки: 

абсолютна успішність - 97%; якість - 54%; середній бал - 3,8; 

- цикл фахової підготовки: абсолютна успішність - 96%; якість - 60%; 

середній бал - 3,8. 

Зведені показники заліково-екзаменаційної сесії, зведена відомість 

результатів виконання курсових робіт та зведена відомість результатів захисту 

звітів з практики наведені в таблиці 4. 

Експертною комісією було визначено перелік дисциплін, за якими 

проводилась перевірка показників успішності студентів, а саме: з циклу 

дисциплін фундаментальної та загальноекономічної підготовки - «Вступ до 

спеціальності», «Історія економіки та економічної думки», «Сучасні 

інформаційні технології»; з циклу фахової підготовки - з дисциплін «Економіка 

підприємства», «Фінанси», «Інвестування». 

Встановлено, що пакети завдань для комплексних контрольних робіт 

(ККР) із зазначених дисциплін містять: завдання з достатньою кількістю їх 

варіантності, критерії оцінювання за чотирибальною шкалою, рецензію 

викладача. Кожна ККР з обраних дисциплін складається з теоретичної та 

практичної частини у вигляді практичного або ситуаційного завдання, яке 

потребує аналітичного мислення студентів при його розв’язанні. 
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Результати експертної перевірки комплексних контрольних робіт 

показали, що студенти, які навчаються за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» мають достатній рівень 

теоретичних знань, практичних навичок і уміють комплексно їх застосовувати 

при вирішенні задач прикладного характеру. 

Результати ККР характеризуються такими даними: 

- цикл фундаментальної та загальноекономічної підготовки: 

абсолютна успішність - 93%; якість - 56%; середній бал - 3,8; 

- цикл фахової підготовки: абсолютна успішність - 91%; якість - 54%; 

середній бал - 3,7. 

Порівняльний аналіз результатів замірів знань студентів при перевірці 

експертною комісією та під час самоаналізу свідчить про наявність відхилення 

якісної успішності на +3% та -4% відповідно за циклами підготовки. Дані 

порівняльного аналізу продемонстровано в таблиці 5. 

Експертною комісією вибірково перевірено 6 курсових робіт з 

дисципліни «Фінанси», що становить 22% від загальної кількості виконаних 

робіт. 

За результатами захисту курсових робіт середній бал становить 81,2 бали, 

за результатами оцінки експертів – 80,8 відповідно. Розбіжність між 

результатами захисту та експертними оцінками становить -0,4 бали, що 

знаходиться у межах нормативу для акредитації освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст». 

Результати вибіркового контролю якісної успішності курсових робіт 

наведено в таблиці 6. 

Експертна комісія відзначає, що значна увага в Коледжі приділяється 

організації практичної підготовки студентів, що створює сприятливі умови для 

оволодіння професійними навичками майбутніми фахівцями. Практика 

проводиться згідно з Положенням про проведення практики студентів, діючими 

навчальними планами і включає виробничу практику. Графіки проходження 

практичної підготовки розроблено на 01 вересня поточного року, в них 

враховано потреби освітнього процесу, можливе забезпечення безперервності 

проведення практики в підприємствах галузі, надання допомоги їм у виконанні 

завдань. Результати практик оформлюються звітами. 

Експертною комісією вибірково перевірено 6 звітів з навчальної 

практики, 6 звітів з виробничої практики, що становить 22% від загальної 

кількості звітів з практики. 

За результатами захисту звітів з практики середній бал становить 81,7 

балів, за результатами оцінки експертів – 80,5. Розбіжність між результатами 

захисту та експертними оцінками становить 1,2 балів, що знаходиться у межах 

нормативу для акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст». Результати вибіркового контролю якісної успішності захисту звітів 

з практики наведено в таблиці 7.  

Атестація студентів, які навчаються за освітньою програмою, що 

акредитується, проводиться згідно з Положенням про атестацію здобувачів 
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вищої освіти та екзаменаційну комісію, діючими навчальними планами та 

здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену, який включає два етапи. На 

першому етапі здійснюється тестування студентів, на другому - вирішення 

комплексного кваліфікаційного завдання з професійно-орієнтованих дисциплін, 

що формують загальні та фахові компетентності молодшого спеціаліста з 

фінансів, банківської справи та страхування. Зміст завдань дає змогу визначити 

рівень теоретичних знань та практичних умінь використовувати ці знання в 

практичній діяльності. 

У зв’язку з тим, що перший випуск фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» згідно з навчальним 

планом відбудеться у червні 2019 р. експертна комісія не мала змоги оцінити 

успішність студентів за результатами атестації. 

 

Висновок: таким чином, експертна комісія вважає, що показники 

успішності студентів за результатами екзаменаційної сесії відповідають 

державним вимогам, забезпечують якість та високу професійну підготовку 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Експертний аналіз результатів комплексних контрольних робіт 

свідчить, що студенти в цілому засвоїли навчальний матеріал, виявили 

достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок в обсязі, 

визначеному навчальним планом. Показники абсолютної та якісної успішності 

студентів при самоаналізі та за результатами експертизи знаходяться у 

межах норми. У цілому експертна комісія відзначає, то якість курсових робіт 

відповідає вимогам до їх виконання, аналіз практичної підготовки студентів 

свідчить, що організація практики студентів здійснюється належним чином, 

усі види практики забезпечені навчально-методичними матеріалами, з усіма 

базами практики укладені відповідні угоди. Експертна комісія констатує, що 

організація та методичне забезпечення атестації студентів відповідає 

вимогам нормативних документів, що дає можливість оцінити рівень фахової 

підготовки студентів. 
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Таблиця 4 

Результати останньої заліково-екзаменаційної сесії студентів  

за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

№ 

п/п 
Дисципліна Курс 

Кіл

ькі

сть 

сту

ден

тів 

Виконува

ли ККР 
Оцінки 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 %
 

Я
к
іс

ть
 %

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

 

осіб 

 

% 

5 4 3 2 

ос

іб 
% 

осі

б 
% 

осі

б 
% 

ос

іб 
% 

 
Цикл фундаментальної та загальноекономічної підготовки 

1. Гроші та кредит ІІ 58 54 93 14 26 15 28 24 44 1 2 98 54 3,8 

2. Макроекономіка ІІ 58 58 100 13 22 19 33 23 40 3 4 96 55 3,7 

3. Менеджмент ІІ 58 54 93 13 24 16 30 24 44 1 2 98 54 3,8 

 
Середнє значення:  97 54 3,8 

 
Цикл фахової підготовки 

1. Міжнародна економіка ІІІ 28 28 100 8 29 10 36 9 32 1 4 96 65 3,9 

2. Банківська система ІІІ 28 27 96 8 29 7 26 11 40 1 5 95 55 3,6 

3. Іноземна мова ІІІ 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   27 96 7 26 8 30 11 40 1 4 96 56 3,8 

4. Філософія ІІІ 28 26 93 8 30 9 35 8 30 1 5 65 65 3.9 

 
Середнє значення: 96 60 3,8 

 

Голова комісії _________________  С.В. Волосович 

 

Член комісії  _________________  Н.Д. Бабяк 



 

 

 

27 

 

Таблиця 5 

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 

за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

№ 

п/п 
Дисципліна 

Кур

с 

Кіл

ькі

сть 

сту

ден

тів 

Виконува

ли ККР 
Одержали оцінки при самоаналізі Самоаналіз Експертиза 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 

 

осіб 

 

% 

5 4 3 2 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 %
 

Я
к
іс

ть
 %

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

А
б

со
л
ю

тн
а 

у
сп

іш
н

іс
ть

 %
 

Я
к
іс

ть
 %

 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

ос

іб 
% 

осі

б 
% 

осі

б 
% 

ос

іб 
% 

 
Цикл фундаментальної та загальноекономічної підготовки 

1. Вступ до спеціальності ІІ 58 55 95 13 24 17 31 25 44 1 2 91 53 3,8 91 55 3,9 +2 

2. 
Історія економіки та 

економічної думки 
ІІ 58 58 100 13 22 19 33 23 40 3 4 96 55 3,7 96 55 3,7 - 

3. 
Сучасні інформаційні 

технології 
ІІ 58 55 93 12 24 17 30 27 50 1 2 91 52 3,7 91 54 3,8 +2 

 Середнє значення:  93 53 3,7 93 56 3,8 +3 

 
Цикл фахової підготовки 

1. Економіка підприємства ІІІ 29 28 97 6 18 10 37 11 41 1 4 93 65 3,9 93 55 3,8 -10 

2. Фінанси ІІІ 29 27 93 7 26 7 26 12 44 1 4 90 52 3,5 90 52 3,5 - 

3. Інвестування ІІІ 29 27 93 7 26 8 30 11 40 1 4 90 56 3,8 90 56 3,8 - 

 
Середнє значення: 91 58 3,7 91 54 3,7 -4 

 

Голова комісії _________________  С.В. Волосович 

 

Член комісії  _________________  Н.Д. Бабяк 
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Таблиця 6 

Зведена відомість результатів виконання курсових робіт студентами 

за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

№ 

п/п К
у

р
с 

Прізвище, ініціали 

студента 

№ 

залік. 

кн. 

Тема курсової роботи 

Оцінки 

На 

захисті 

За експ. 

перевірко

ю 

1. ІІІ Лавров Н.В. 05/16 «Форми забезпечення повернення кредиту» 86 88 

2. ІІІ Гневковська Є.П. 08/16 «Виникнення та еволюція паперових грошей» 90 88 

3. 
ІІІ 

Удальцова В.С. 02/16 
«Фінансова система України, її становлення та проблеми 

розвитку» 
92 90 

4. ІІІ Пащенко Д.Ю. 01/16 «Сутність, чинники та форми державного кредиту» 64 66 

5. 
ІІІ 

Бублик О.Д. 12/16 
«Державний кредит і його роль у формуванні фінансових 

ресурсів держави» 
75 75 

6. ІІІ Кругляк Я.О. 13/16 «Бюджетна система в Україні та перспективи її розвитку» 80 78 

Середній бал 81,2 80,8 

 

 

Голова комісії _________________  С.В. Волосович 

 

Член комісії  _________________  Н.Д. Бабяк 

 



 

 

 

29 

 

Таблиця 7 

Зведена відомість результатів захисту звітів з практики студентами 

за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

№ 

п/

п К
у

р
с 

Прізвище, ініціали студента 

№ 

залік. 

кн. 

Оцінки 

Виробнича практика 

На захисті 

звіту 

За експертною 

перевіркою 

1. ІІІ Пєвнєв М.Р. 05/16 85 85 

2. ІІІ Кругляк Я.О. 13/16 90 90 

3. ІІІ Гневковська Є.П. 08/16 77 75 

4. ІІІ Пащенко Д.Ю. 01/16 65 65 

5. ІІІ Удальцова В.С. 02/16 94 91 

6. ІІІ Нізомова К.С. 13/16 79 77 

Середній бал 81,7 80,5 

 
 

Голова комісії _________________  С.В. Волосович 

 

Член комісії  _________________  Н.Д. Бабяк 
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9. Науково-дослідна діяльність та міжнародні зв’язки 

 

Експертній комісії надані матеріали, що засвідчують участь викладачів та 

студентів в міжнародних науково-практичних та науково-методичних 

конференціях, що проводяться навчальними закладами м. Києва, України та 

закордонними закладами освіти. 

У квітні 2017 році відбулася Перша науково-практична студентська 

конференція «Актуальні проблеми права та економіки: сучасність, перспективи 

розвитку». Актуальність теми конференції підтвердила велика кількість її 

учасників – студентів різних курсів економічного та юридичного факультетів 

Коледжу. На конференції прозвучало понад 40 наукових доповідей. Широке 

обговорення мали порушені у доповідях питання, які стосувалися залучення 

інвестицій в Україну, подолання бюджетного дефіциту в Україні, розвитку 

медіації, підстав позбавлення батьківських прав тощо. 15 березня 2019 р.  

проведено Третю науково-практичну студентську конференцію на тему: 

«Актуальні проблеми права та економіки: сучасність, перспективи розвитку». У 

конференції взяли участь 16 студентів 2-3 курсів за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування». За результатами 

роботи видано збірник тез конференцій. 

Протягом 2017-2019 н. р. – студенти за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» брали участь у наступних 

науково-дослідних та пізнавально-навчальних заходах:  

- Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для 

реалізації у 2017-2018 роках (7 студентів); 

- XIV Міжнародній науково-практичній конференції "Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України, 29 вересня 2017р. (11 

студентів); 

- Міжнародній науково-практичній конференції "Фіскальна політика: 

теоретичні та практичні аспекти юридичної науки" 24 листопада 2017р. (3 

студенти); 

- ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та 

перспективи розвитку фінансової системи України», 28-29 вересня 2017 року (4 

студенти); 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові механізми 

сталого розвитку України», 26 жовтня 2018 (8 студентів); 

- ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ 2018», 7 грудня 2018 року (9 

студентів); 

- Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права", 26 

січня 2019р. (4 студенти); 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Національні та світові 

фінансово-економічні системи в умовах сучасних викликів», 23 січня 2019 рік 

(4 студенти). 
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Студенти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська 

справа та страхування» також взяли участь у XVII Міжнародній науково-

практичній конференції «Шевченківська весна 2019: Економіка» 27 березня 

2019 року, яка відбулася на базі Економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

24 квітня 2019 року у Фінансово-правовому коледжі відбулась зустріч з 

виконавчим директором Electrolux в Україні, Грузії, Вірменії та Азербайджані 

Олександром Кузиком, який презентував студентам основні маркетингові 

стратегії розвитку та аналізу роботи міжнародних компаній. 

Укладено угоду про співробітництво з громадською організацією «Центр 

українсько-європейського наукового співробітництва» (угода від 18.10.2017 р). 

Наявність угод про співробітництво засвідчено експертною комісією. 

Науково-дослідницькі надбання студентів Коледжу активно 

впроваджуються  в навчальний процес, позитивно впливають на розвиток 

відносин з іншими закладами освіти, організаціями, фірмами, які беруть участь 

у навчально-виховному процесі Коледжу. 

Підготовка за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська 

справа та страхування» передбачає формування у майбутніх фахівців наукового 

світогляду і сучасного підходу до вирішення фахових завдань. Зазначене 

відбувається на основі організації викладачами Коледжу науково-дослідної 

роботи студентів, що передбачає виконання ними наукових досліджень у межах 

тем курсових робіт, участі в роботі Наукового товариства студентів, здійснення 

доповідей на наукових та науково-практичних конференціях різного рівня, 

підготовки та опублікування тез доповідей та наукових статей.  

Так, у 2018-2019 навчальному році в Коледжі діють 4 наукових гуртки. 

Під керівництвом компетентних викладачів студенти працюють над 

актуальними проблемами, експериментально перевіряють дієвість інноваційних 

освітніх технологій в умовах закладів освіти міста Києва, вдосконалюють 

власний творчий потенціал.  

Спостерігається позитивна динаміка щодо публікацій студентських 

наукових робіт. Так, за 2018 рік студентами опубліковано 20 наукових статей та 

48 тез на наукових конференціях, з них самостійно – 24, решта – у 

співавторстві.  

У Коледжі є інформаційний куточок студентської науково-дослідної 

роботи, який включає в себе інформацію про наукові гуртки та періодичність їх 

засідань, про конференції та олімпіади, наукові здобутки студентів. 

Загалом відповідно до плану розвитку закладу вищої освіти, щорічних 

тематичних планів науково-дослідної роботи Коледжу наукова діяльність 

передбачає ефективне використання потенціалу кафедр для проведення 

досліджень з суспільно-політичних, педагогічних, юридичних та управлінських 

проблем, а також підвищення якості підготовки фахівців шляхом активного 

використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі, широкого 

залучення студентів до їх виконання. Наукові дослідження здійснюються 

науково-педагогічним колективом за планами, затвердженими Вченою радою. 
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Експертна комісія відзначає, що для педагогічних працівників Коледжу, у 

тому числі й для викладачів випускової кафедри фінансів і кредиту, створені всі 

умови для здійснення науково-дослідної роботи та професійного розвитку. За 

останні роки викладачами опубліковано 2 навчальних посібники, 2 колективні 

монографії, 25 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 

збірниках наукових праць та журналах, понад 60 тез доповідей. Студенти, які 

навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 

та страхування» у Коледжі набувають первинних навичок наукових досліджень 

- робота з науковими текстами, складання тез доповідей, виступи з 

презентаціями за результатами досліджень, участь в конференціях тощо. 

Експертна комісія зазначає, що студенти за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» беруть участь в 

олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових 

конференціях, про що свідчать дипломи, отримані студентами, збірки наукових 

робіт та сертифікати про участь у студентських наукових конференціях. 

На засіданнях кафедр та Вченої ради Коледжу питання про стан 

студентської науки розглядаються один раз на семестр. Визначаються основні 

напрямки діяльності, проблеми та шляхи їх подолання. 

 

Висновок: експертна комісія вважає, що організація наукової роботи у 

Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий коледж» 

сприяє підвищенню якості підготовки фахівців та створює необхідні умови для 

розвитку наукової діяльності викладачів та студентів Коледжу.  

 

10. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 

 

Експертна комісія зазначає, що безпосереднє управління діяльністю 

Коледжу здійснює директор Губанова Тамара Олексіївна, яка діє на засадах 

єдиноначальності і призначається на посаду рішенням зборів засновників. 

Контроль за освітнім процесом здійснюють адміністрація Коледжу, науково-

методичний відділ, навчальний відділ, завідувачі кафедр із залученням членів 

студентського самоврядування. 

Встановлено, що функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості вищої освіти Коледжу здійснюється відповідно до положень «Про 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти» (затвердженого 

на засіданні Вченої ради від 23.11.2018, протокол № 8), «Про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти» (затвердженого на засіданні Вченої ради 

від 16.11.2016, протокол № 9) і реалізується за допомогою: 

 - моніторингу системи оцінювання успішності навчання здобувачів 

вищої освіти; 

- щорічного визначення рейтингу викладачів та кафедр за результатами їх 

діяльності протягом навчального року, що враховується під час вирішення 

питання про продовження контракту з викладачем на новий навчальний рік; 

- взаємовідвідування лекційних та семінарських занять згідно із 

затвердженим графіком; 
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- комплексної оцінки якості викладання навчальних дисциплін та 

забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності та періодичного перегляду необхідної 

навчально-методичної документації й матеріально-технічних ресурсів для 

організації освітнього процесу; 

- забезпечення наявності інформаційних ресурсів для ефективної 

організації освітнього процесу та забезпечення якості навчання; 

- забезпечення умов для реалізації вимог антикорупційного законодавства 

у Коледжі. 

Експертна комісія проаналізувала документацію щодо проведення 

внутрішнього контролю якості знань студентів керівництвом Коледжу та 

зазначила, що він охоплює всі напрямки навчально-виховної діяльності. 

Комісія пропонує продовжувати роботу над підвищенням рівня контролюючих 

програм з навчальних дисциплін, створенням електронних версій навчально-

методичних комплексів дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування». 

У своїй діяльності Коледж беззаперечно дотримується принципів 

відкритості та прозорості. Значна увага приділяється питанню належного 

виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». Забезпечення 

публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації у Коледжі здійснюється шляхом розміщення інформації на сайті 

http://www.fpk.in.ua/ в розділах «Публічна інформація», «Нормативна база» та 

«Доступ до публічної інформації» та на інформаційних стендах. 

 

Висновок: експертна комісія відзначає, що створена в Коледжі 

внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності носить 

комплексний характер, включає процедури та заходи, визначені Законом 

України «Про вищу освіту». 

 

11. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи щодо їх усунення 

 

Експертною комісією, призначеною Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27.03.2014 р. №697л, було проведене експертне оцінювання 

відповідності освітньої діяльності Приватного вищого навчального закладу 

«Фінансово-правовий коледж» вимогам до акредитації підготовки молодших 

спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 

«Економіка і підприємництво» за денною формою навчання, та висловлені 

наступні рекомендації: 

1. Оновити кабінети і лабораторії навчально-технологічним обладнанням 

відповідно до сучасних технологій, зокрема розглянути можливість придбання 

декількох серверів з достатнім об’ємом пам'яті. 

2. Завершити встановлення локальної комп’ютерної мережі в навчальних 

аудиторіях.  

3. Розширити перелік фахових періодичних видань. 
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4. Випусковій цикловій комісії економічних дисциплін посилити наукову 

роботу студентів, активніше використовувати на семінарських, практичних 

заняттях конкретні проблемні ситуації для їх практичного розв’язання 

студентами. 

5. Науково-педагогічним працівникам, що забезпечують навчальний 

процес спеціальності, продовжити роботу з підготовки електронних навчальних 

посібників і підручників. 

На виконання висловлених експертною комісією пропозицій були вжиті 

наступні заходи, які були обговорені та затверджені на засіданні Вченої ради 

Коледжу. Заходи щодо усунення недоліків та виконання рекомендацій 

спрямовані на подальше підвищення якості підготовки фахівців. 

На момент проведення акредитаційної експертизи 2019 року комісією 

встановлено виконання зазначених рекомендацій. 

 

Висновок: експертна комісія засвідчує, що надана інформація відповідає 

дійсності та висунуті під час попередньої перевірки зауваження усунені. 

 

12. Загальні висновки та пропозиції 

 

На підставі поданих на акредитацію матеріалів самоаналізу та експертної 

перевірки на місці результатів діяльності Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правовий коледж» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

підготовки «молодший спеціаліст» за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» експертна комісія дійшла висновків: 

1. Інформація, наведена Приватним вищим навчальним закладом 

«Фінансово-правовий коледж» у звіті про діяльність Коледжу за освітньо-

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, є достовірною. 

2. Стан організації освітнього процесу, зміст підготовки фахівців, 

організаційне та навчально-методичне, кадрове, матеріально-технічне та 

інформаційне забезпечення освітнього процесу, якісні характеристики 

підготовки фахівців відповідають державним вимогам до освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. 

3. Експертна комісія вважає за необхідне висловити рекомендації, які не 

впливають на позитивне рішення, але дозволять поліпшити якість підготовки 

фахівців у Приватному вищому навчальному закладі «Фінансово-правовий 

коледж»: 

- посилити роботу з підвищення рівня наукової та професійної активності 

викладачів, які забезпечують підготовку студентів за освітньо-професійною 

програмою; 

- з 01 вересня 2019 року укомплектувати групу забезпечення 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» із розрахунку 1 
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член групи забезпечення на кожні 30 здобувачів у відповідності до вимог 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 року; 

- активізувати діяльність випускової кафедри фінансів і кредиту щодо 

підписання договорів про співробітництво із закордонними закладами освіти; 

- посилити заходи профорієнтаційної роботи; 

- активізувати роботу з удосконалення електронних версій силлабусів 

дисциплін навчального плану; 

- розширити використання в навчальному процесі новітніх 

інформаційних технологій та активних методів навчання; 

- з   метою   інтеграції   випускників   у  міжнародне  фахове 

співтовариство  є  доцільним  запровадити  викладання  дисциплін  професійної  

підготовки іноземною мовою з одночасним підвищенням рівня фахової 

іноземної мови серед викладачів; 

 -  продовжити роботу з укладання договорів з підприємствами та 

організаціями з метою подальшого збільшення кількості баз виробничої 

практики для студентів. 

4. Експертна комісія на базі загальної позитивної оцінки діяльності 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» 

зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми 

«Фінанси, банківська справа та страхування експертна» спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» з ліцензованим обсягом 60 осіб. 

 

Голова експертної комісії, професор 

кафедри фінансів Київського 

національного торговельно-економічного 

університету, доктор економічних наук, 

професор, голова комісії 

 

 

 

 

С.В. Волосович 
 

Експерт комісії, професор кафедри 

корпоративних фінансів і контролінгу 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», 

кандидат економічних наук, професор 

 

     

 

Н.Д. Бабяк 

З висновками експертної  

комісії ознайомлена: 

Директор  

Приватного вищого навчального закладу  

«Фінансово-правовий коледж»  

  

 

 

 

Т.О. Губанова  
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Таблиця 8 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

відповідності стану забезпечення  

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»  

акредитаційним вимогам надання освітніх послуг за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника за 

освітньо-

кваліфікаційним 

рівнем молодший 

спеціаліст 

норма

тивни

й 

факти

чний 

відхи

лення 

1 2 3 4 

1. Загальні вимоги 

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями 

+ + - 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 

навчання/заочна форма навчання) 
 60 / 0 - 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

навчального плану спеціальності (% від кількості 

годин)  

75 76 +1 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
50 80 +30 

з них: 

докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук або професорів дозволяється 

прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної науково-педагогічної 

роботи в даному навчальному закладі не менше 10 

років, а також є авторами (співавторами) 

підручників, навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України або монографій, до одного доктора наук або 

професора) 

10 15 +5 
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2.2. Наявність кафедри (циклової комісії) з 

фундаментальної підготовки  
+ + - 

2.3. 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, 

необхідними для виконання навчальних програм (у 

% від потреби) 

100 100 - 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 

потреби) 
70 70 - 

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (крім спеціальностей, які належать до 

галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 

спеціальності "Дизайн") 

12 12 - 

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (для спеціальностей, які належать до 

галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 

спеціальності "Дизайн") 

- - - 

3.5. Наявність пунктів харчування + + - 

3.6. Наявність спортивного залу  + + - 

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + - 

3.8. Наявність медичного пункту + + - 

4. Навчально-методичне забезпечення  

 4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 

 характеристики фахівця (у тому числі  варіативної 

компоненти) 

+ + - 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 

підготовки фахівця (у тому числі 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): 

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 

дисциплін 

100 100 - 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, 

завдань для лабораторних робіт (% від потреби)  
100 100 - 
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4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 

курсових робіт (проектів) 
100 100 - 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 

перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 

фундаментальної та фахової  підготовки (% від 

потреби) 

100 100 - 

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик 

(% від потреби) 
100 100 - 

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання 

дипломних робіт (проектів), державних екзаменів 
+ + - 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів (у тому числі 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) 

5 5 - 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 

періодичними виданнями 
2 10 +8 

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 

Інтернету як джерела інформації: 

    наявність обладнаних лабораторій  

    наявність каналів доступу  

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

- 

6. Якісні характеристики підготовки фахівців 

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 

6.1. Виконання навчального плану за показниками: 

перелік навчальних дисциплін, години, форми 

контролю, % 

100 100 - 

6.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 

складу за останні 5 років, % 
100 100 - 

6.3. 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 - 
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7. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), 

не менше % 

7.1. Рівень знань студентів з циклу фундаментальної 

та загальноекономічної підготовки:  
   

7.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 93 +3 

7.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 
50 56 +6 

7.2. Рівень знань студентів з циклу фахової 

підготовки:  
   

7.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 91 +1 

7.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки 

«5» i «4»), % 
50 54 +4 

8. Організація наукової роботи  

8.1. Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів 
– – - 

8.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 

робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 

наукових конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

– + - 
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Таблиця 9 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

відповідності стану забезпечення  

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж»  

акредитаційним вимогам надання освітніх послуг за освітньо-професійною 

програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

Найменування показника (нормативу) 

Значенн

я 

показни

ка 

(норма-

тиву) 

для 

рівня 

молодш

ого 

бакалав

ра 

Фактичне 

значення 

показник

а 

Відхи-

лення 

фактич

-ного 

значен

ня 

показ-

ника 

від 

норма-

тивног

о 

КАДРОВІ ВИМОГИ  

щодо започаткування та провадження освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

1. Склад групи забезпечення повинен відповідати 

таким вимогам:  
   

- частка тих, хто має науковий ступінь та/або 

вчене звання  
20% 60% +40% 

- кількість членів групи забезпечення  3 3 - 

2. Наявність трудових договорів (контрактів) з 

усіма педагогічними працівниками та/або наказів 

про прийняття їх на роботу. 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» 

1. Площа навчальних приміщень для проведення 

освітнього процесу 

2,4 кв. 

метра на 

одного 

здобува

ча 

освіти 

4,5 кв. 

метрів 

+2,1 кв. 

метрів 
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2. Загальна навчальна площа закладу освіти 
2000 кв. 

метрів 

2163 кв. 

метрів 

+163 

кв. 

метрів 

3. Доступність навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення 

+ + - 

4. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, що необхідні для 

виконання освітніх програм 

+ + - 

5. Забезпеченість навчальних аудиторій 

мультимедійним обладнанням 
30% 50% +20% 

6. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 
100% 100% - 

7. Соціально-побутова інфраструктура 

передбачає наявність бібліотеки, у тому числі 

читальної зали; 

медичного пункту, пунктів харчування, актової 

чи концертної зали, спортивної зали, стадіону 

та/або спортивних майданчиків 

+ + - 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо інформаційного забезпечення освітньої  

діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

1. Забезпеченість фаховими періодичними 

виданнями відповідного або спорідненого 

профілю 

не менш 

як два 

наймену

-вання 

10 8 

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю 

(допускається спільне користування базами 

кількома закладами освіти) 

+ + - 

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 працівників) 

діяльність, зразки документів про освіту, умови 

для доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до приміщень, 

навчальні та наукові структурні підрозділи та їх 

склад, перелік навчальних дисциплін, правила 

прийому, контактна інформація 

+ + - 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  

щодо навчально-методичного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» 

1. Наявність усіх затверджених в установленому 

порядку освітніх (освітньо-професійних, 

освітньо-наукових, освітньо-творчих) програм, 

навчальних планів, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти 

+ + - 

2. Наявність робочих програм з усіх навчальних 

дисциплін навчальних планів, які включають: 

програму навчальної дисципліни, заплановані 

результати навчання, порядок оцінювання 

результатів навчання, рекомендовану літературу 

(основну, допоміжну), інформаційні ресурси в 

Інтернеті 

+ + - 

3. Наявність програм з усіх видів практичної 

підготовки до кожної освітньої програми 
+ + - 

4. Наявність методичних матеріалів для 

проведення підсумкової атестації здобувачів 

вищої освіти 

+ + - 
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