
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

експертів Міністерства освіти і науки України щодо спроможності 
Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну» здійснювати освітню діяльність за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» зі 

спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), 

спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і
систем теплопостачання»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.01 р. 
№ 987 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах» та Постанови від 31.10.2011 № 1124 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 9.09.2001 р. № 978 і від 8.08.2007 р. 
№1019» з метою проведення повторної акредитаційної експертизи молодших 
спеціалістів зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» у Державному вищому навчальному 
закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» наказом 
МОН України від 20.02.2017 р. №295-А призначена експертна комісія у складі:

Голова комісії -  Губинський Михайло Володимирович -
завідувач кафедри промислової теплоенергетики 
Національної металургійної академії України, 
доктор технічних наук, професор;

Член комісії -  Аносова Зоя Борисівна -
завідувач відділення газопостачання і будівництва 
доріг Державного вищого навчального закладу 
«Кіровоградський будівельний коледж».

Експертна комісія у період з 22 лютого по 24 лютого 2017 року 
розглянула подану Державним вищим навчальним закладом «Харківський 
коледж будівництва, архітектури та дизайну» акредитаційну справу та провела 
акредитаційну експертизу освітньої діяльності Коледжу щодо відповідності 
державним вимогам до акредитації спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст».
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Експертна комісія зробила висновки на основі:
- перевірки засновницьких документів (Статуту коледжу, свідоцтва про 

державну реєстрацію, довідки про внесення до Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України, ліцензії, сертифікатів);

- проведення аналізу матеріалів акредитаційної справи спеціальності 
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання», 
підготовленої Державним вищим навчальним закладом «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»;

- вивчення фактичного стану кадрового, матеріально-технічного, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців з 
акредитованої спеціальності;

- ознайомлення з фактичним станом навчальних приміщень, кабінетів 
та лабораторій;

- результатів проведених експертною комісією комплексних 
контрольних робіт з циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, 
професійної та практичної підготовки;

- ознайомлення з курсовими та дипломними проектами;
- ознайомлення з укладеними договорами між коледжем та 

підприємствами для проходження практик;
- ознайомлення зі звітами студентів з виробничої та переддипломної 

практик;
- ознайомлення з відповідними документами щодо попереднього 

працевлаштування випускників (навчання випускників за рахунок фізичних 
осіб);

- наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та студентами 
коледжу.

І Загальна характеристика навчального закладу

ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» є 
вищим навчальним закладом І рівня акредитації підпорядкований Міністерству 
освіти і науки України.

26 вересня 1933 року наказом №847 Наркомату важкої промисловості 
СРСР Коледж був заснований як будівельний технікум. В листопаді 1933 року 
навчальний заклад було реорганізовано в Харківський архітектурно- 
будівельний технікум.

Наказом Наркомату з будівництва СРСР № 613 від 29 вересня 1943 року, 
після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників, він відновив 
свою діяльність як Харківський будівельний технікум. До 1975 року технікум 
був підпорядкований Міністерству промислового будівництва України, з 
1975 р. по 1987 р. - Міністерству промислового будівництва СРСР, з 1987 р. 
по 1991 р. -  Міністерству будівництва України, а з липня 1991 р. -  Українській
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Матеріальна база коледжу дозволяє забезпечити ефективне проведення 
навчального процесу для студентів усіх форм навчання і відповідає 
встановленим вимогам. Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
та іншими приміщеннями надано у таблиці 1.2.

Навчальний процес у коледжі забезпечують 77 викладачів, з них 1 
сумісник. Викладачі відповідно до спеціальностей за освітою та споріднених 
навчальних дисциплін об'єднані в 10 циклових (предметних) комісій.
- Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 9 осіб;
- Предметна комісія іноземних мов - 6 осіб;
- Циклова комісія архітектурних дисциплін - 8осіб;
- Циклова комісія дизайнерських дисциплін -  7 осіб;
- Циклова комісія спеціальних дисциплін - 7 осіб;
- Циклова комісія технології і організації будівельного виробництва -  10 осіб;
- Циклова комісія теплотехнічних дисциплін - 6 осіб;
- Циклова комісія природничо-математичного циклу - 13 осіб;
- Циклова комісія економічних дисциплін - 4 осіб;
- Циклова комісія фізичного виховання та захисту Вітчизни - 7 осіб.

До складу педагогічного колективу входять висококваліфіковані 
викладачі, які мають глибокі професійні знання і проводять заняття на 
належному фаховому та методичному рівні: 27 викладачів вищої категорії, 6 з 
яких мають звання викладач-методист, 16 викладачів першої категорії, 18 
викладачів другої категорії і 10 спеціалістів.

Загальна характеристика розвитку Харківського коледжу будівництва, 
архітектури та дизайну наведена у таблиці 1.3.

Перевіривши надану нормативну документацію, експертна комісія 
зазначає:

- наявність і достовірність документів, що забезпечують правові основи 
діяльності Коледжу і спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» (ліцензія від 11.08.2014 р. серія АЕ 
№527101, сертифікат про акредитацію спеціальності, Статут, Положення щодо 
організації навчального процесу та інші.);

- наявність Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у коледжі (додаток 1);

- наявність опису системи забезпечення якості вищої освіти;
- матеріали статистичної звітності своєчасно надають статистичному 

управлінню та іншим органам, передбаченим Міністерством статистики, 
Міністерством освіти і науки України. Копії статистичних звітів в наявності;

- матеріали акредитаційної справи щодо підготовки фахівців 
спеціальності, що акредитується, освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» за структурою та змістом відповідають установленим 
акредитаційним вимогам;
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- склад випускової та інших циклових комісій, які забезпечують 
навчальний процес на спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» відповідають акредитаційним 
вимогам;

- інтеграційні зв’язки та загальна матеріально-технічна база ДВНЗ 
«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», відповідають 
вимогам підготовки фахівців за спеціальністю 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання»;

- тенденції розвитку теплоенергетичної галузі обумовлюють 
доцільність існування спеціальності;

- перспективи підготовки фахівців зі спеціальності 5.05060103 
«Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» та її 
розвитку пов’язані з такими напрямками: реформування навчального процесу з 
метою підвищення якості підготовки фахівців, їхньої конкурентоспроможності 
на ринку праці; викладання студентам у рамках навчальних дисциплін фахової 
підготовки передового вітчизняного й зарубіжного досвіду з нових технологій в 
теплоенергетиці; впровадження в навчальний процес нових комп’ютерних 
технологій, подальше розширення зв’язків з виробництвом.

Висновок: загальна характеристика ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» і спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» з підготовки фахівців з вищою 
освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» денної та 
заочної форм навчання відповідають державним нормативним вимогам щодо 
акредитації спеціальності.
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Таблиця 1.1
Перелік ліцензованих і акредитованих спеціальностей___________________________

Шифр і назва 
напряму 
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нав
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0305 
Економіка та 

підприєм
ництво

5.03050901 
Бухгалтерський облік АЕ 527101 11.08.2014 НД-І 2171963 01.09.2014 25 - 1

07
Управління та 

адміністру
вання

071 
Облік і 

оподаткування
25

-

0601 
Будівництво та 

архітектура

5.06010101 
Будівництво та 

експлуатація будівель 
і споруд

АЕ 527101 11.08.2014 нд-і 2171964 01.09.2014 100 50 1

19
Архітектура та 

будівництво

192
Будівництво та 

цивільна 
інженерія

150 505.06010115 
Опорядження будівель 

і споруд та 
будівельний дизайн

АЕ 527101 11.08.2014 нд-і 2125183 02.08.2013 50 - 1

5.06010201 
Архітектурне 

проектування та 
внутрішній інтер’єр

АЕ 527101 11.08.2014 нд-і 2171965 01.09.2014 50 - 1

191
Архітектура та 
містобудування

50 -

0506 
Енергетика та 
енергетичне 

машинобудува 
ння

5.05060103 
Монтаж і 

обслуговування 
теплотехнічного 

устаткування і систем 
теплопостачання

АЕ 527101 11.08.2014 нд-1 2122709 05.06.2012 50 25 1

14

Електрична
інженерія

144

Т еплоенергетика
50 25

Голова експертної комісії ... ....... Л __  М.В.Губинський



Таблиця 1.2

Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
та іншими приміщеннями

№
з/п

Найменування приміщень за 
функціональним призначенням

Площа приміщень (кв. м)

загальна
у тому числі

власна орендо
вана

здано в 
оренду

1. Навчальні приміщення, усього: 
у тому числі: 16283 16283 -

1.1.

Приміщення для занять 
студентів, курсантів, слухачів 
(лекційні, аудиторні приміщення, 
кабінети, лабораторії тощо)

12006 12006 - -

1.2. Комп’ютерні лабораторії 216 216 - -

1.3. Спортивні зали 628 628 - -

2.
Приміщення для науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

398 398 - -

3. Службові приміщення 1625 1625 - -

4. Бібліотека,
у тому числі читальні зали 218 218 - -

5. Гуртожитки 4277 4277 - 73,7
6. їдальні, буфети 333 333 -

7. Профілакторії, бази відпочинку - -

8. Медичні пункти ЗО зо - -

7. Інше - -

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Г.І.Филипенко

М.В.Губинський

З.Б.Аносова

Голова експертної комісії /  " М.В.Губинський



Таблиця 1.3

Загальні показники розвитку 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

№
п/п

Показники Значення
показника

1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ 1
2. Кількість ліцензованих спеціальностей 5
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за:

- 1 рівнем 5
- 2 рівнем -

- 3 рівнем -

- 4 рівнем -

4. Контингент студентів на всіх курсах: навчання 724
- на денній формі навчання; 686
- на інших формах навчання заочна 38

5. Кількість навчальних груп 32
6. Кількість факультетів (відділень) 2
7. Кількість кафедр (предметних комісій) 10
8. Кількість співробітників (всього) 124

- в т.ч. педагогічних 77
9. Серед них:

- докторів наук, професорів, осіб/% -

- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 1/1,3
- викладачів вищої категорії, осіб/% 33/42,9

10. Загальна / навчальна площа будівель, кв.м. 16283/12006
11. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 7194884
12. Кількість посадових місць в читальних залах 50
13. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів -  у 

тому числі з виходом в Інтернет
86\57

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Г.І.Филипенко 

.В.Губинський 

З.Б.Аносова

Голова експертної комісії



II Формування контингенту студентів

Прийом студентів на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо- 
кваліфікаційними рівнями, спеціальностями здійснюється відповідно до 
ліцензованого обсягу та згідно з нормативними документами:

- Закон України «Про вищу освіту»;
- Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст»;
- Обсяги державного замовлення;
- Правила прийому до ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 

архітектури та дизайну»;
- Положення про Приймальну комісію державного вищого навчального 

закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»;
- Положення про апеляційну комісію.
Організацію прийому забезпечує Приймальна комісія, яка працює 

відповідно до Положення про приймальну комісію, планів та заходів її роботи.
Контингент студентів формується з числа випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, що здобули базову загальну середню освіту, повну 
загальну середню освіту.

Профорієнтаційна робота у коледжі проводиться за напрямами:
1) проведення профорієнтаційних заходів викладачами коледжу 

безпосередньо в школах міста, області;
2) організація та проведення «Дня відкритих дверей»;
3) участь у міжрегіональній спеціалізованій виставці «Освіта 

Слобожанщини»;
4) проведення організаційно-рекламної пропаганди через пресу, 

телебачення, мережу Інтернет (на офіційному веб-сайті Коледжу);
5) участь у спільних заходах, що проводить Харківський обласний центр 

зайнятості щодо профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та ПТНЗ 
області.

Абітурієнти знайомляться з переліком спеціальностей (спеціалізацій), 
вступних іспитів, матеріально-технічною базою кабінетів і лабораторій, 
педагогічним складом коледжу, методичним забезпеченням навчального 
процесу. Щорічно здійснюється довузівська підготовка абітурієнтів на курсах 
поглибленого вивчення предметів: математика, українська мова. 50-80% 
слухачів курсів, від загальної кількості прийнятих вступників, вступають до 
коледжу.

Ліцензований обсяг прийому на спеціальність 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» складає 75 осіб (50 осіб -  денна 
форма, 25 осіб -  заочна форма).

Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення за останній рік 
складає 1,85 на основі базової " " ;віти.

Голова експертної комісії М.В.Губинський



За спеціальністю 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), 
спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і 
систем теплопостачання» навчається 84 особи, з них: 79 осіб навчаються за 
рахунок державного бюджету, 5 осіб -  за рахунок фізичних осіб, що складає 
6,3% від контингенту студентів даної спеціальності.

На спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації 
«Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» станом на 01.10.2016 студентів заочної форми навчання 
немає.

Показники формування контингенту студентів, що навчаються за 
спеціальністю 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» наведено у таблиці 2.1.

Враховуючи розвиток теплоенергетичної галузі потреба у молодших 
спеціалістах техніках-теплотехніках зросла, всі випускники 2017 року отримали 
запрошення на роботу за спеціальністю. 40-60% продовжують навчання у 
вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації (денна або заочна форма 
навчання).

Проаналізувавши формування контингенту експертна комісієя зробила 
висновок:

- Формування контингенту студентів денної форми навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
здійснюється на конкурсній основі;

- Зарахування здійснюється на підставі конкурсного балу, що 
складається із суми балів за вступні іспити (суми балів сертифікатів з 
української мови і література, математики) та середнього балу свідоцтва про 
базову середню освіту (атестата).

ВИСНОВОК: експертна комісія констатує, що рівень профорієнтаційної 
роботи у коледжі є достатнім для формування якісного контингенту студентів 
нового набору, керівництво коледжу приділяє достатню увагу даному питанню. 
В цілому організація профорієнтаційної роботи у коледжі відповідає сучасним 
вимогам. За останні п’ять років бажаючих вступити на спеціальність
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
заочної форми навчання не виявилося.

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



Таблиця 2.1
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 
Спеціальність 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 

устаткування і систем теплопостачання»

№ Показник Роки
п/п 2012 2013 2014 рік 2015 рік 2016

рік
1 2 3 4 5 6 7
1. Ліцензований обсяг підготовки (очна 

форма)
50 50 50 50 50

2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 26 25 20 22 20
• денна форма 26 25 20 22 20
в т.ч. за держзамовленням: 25 25 20 22 20
• заочна форма 
в т.ч. за держзамовленням:

” “ - “ -

• нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою

“ “ “ “ “

• таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію

“ “ “ “ ”

3.

• зарахованих на пільгових умовах, з 
якими
укладені договори на підготовку 
Подано заяв на одне місце за формами
навчання 34 41 34 40 37

4.

• денна;
• інші форми навчання (заочна форма) 
Конкурс абітурієнтів на місця
державного 1,36 1,64 1,7 1,82 1,85

5.

• очна форма
• інші форми навчання (заочна форма) 
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений
термін навчання на - - “ - -
• денну форму
• інші форми (заочна форма)

“ “ “ “

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Г.І.Филипенко

.Губинський

Голова експертної комісії М.В.Губинський



Таблиця 2.2

Динаміка зміни контингенту студентів 
Спеціальність 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»

№
з/п Назва показника

Роки
20

к
12 рік 
урси

2013 рік 
курси

2014 рік 
курси

20
ІС

15 рік 
урси

2016 рік 
курси

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

1
Всього студентів на
спеціальності
5.05060103

26 24 37 16 25 28 23 38 20 28 25 23 22 19 29 22 20 21 17 26

2
Всього студентів у 
ВНЗ (на 01.10 
відповідного року)

165 202 218 107 205 168 171 189 192 195 191 126 208 163 190 147 199 192 141 154

3 Кількість студентів, 
яких відраховано:

всього - 6 2 1 - 1 - - 4 4 - 1 2 3 4 1 1 1 2 1
у тому числі:

за не вико- нання
навчального
плану

4 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1

за грубі
порушення
дисципліни

- - - - - - 1 1 - - - -

у зв’язку 3 
переведен-ням до 
інших ВНЗ

2 1 - - - - - - - - - -

інші причини - 2 1 - - 1 - - 2 3 - 1 2 3 3 - - _ 1 _

4
Кількість 

студентів, які 
зараховані на старші 
курси:

всього - - - - - - - - - - - - - - - - - _ 1 _
переведених 3 
інших ВНЗ

- - - - - - - - - - - - -
поновлених на 
навчання - - - - - - - - - - 1 -

М.В.Г убинський



ІП Зміст підготовки фахівців

Підготовка молодших спеціалістів у ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» проводиться у відповідності до 
нормативних документів щодо організації навчального процесу.

У коледжі наявні освітньо-професійна програма, освітньо- 
кваліфікаційна характеристика та засоби діагностики якості вищої освіти, які є 
складовими затверджених галузевих стандартів вищої освіти і визначають зміст 
підготовки фахівців зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання».

На підставі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної 
характеристики в коледжі розроблено їх варіативні компоненти, які 
встановлюють вимоги до змісту освіти відповідно до специфіки регіону, потреб 
ринку праці.

Відповідно до освітньо-професійної програми та освітньо- 
кваліфікаційної характеристики розроблено навчальний план, робочі навчальні 
плани, навчальні програми, робочі навчальні програми спеціальності.

Навчальний план спеціальності складено за типовою формою та 
затверджено директором коледжу.

Навчальний план передбачає перелік нормативних та вибіркових 
дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення занять, графік 
навчального процесу, кількість годин на вивчення кожної дисципліни, кількість 
годин на самостійну роботу, форми проведення підсумкового контролю і 
Державної атестації. З метою конкретизації планування навчального процесу 
складається робочий навчальний план.

Перелік нормативних і вибіркових дисциплін та обсяг годин на їх 
виконання відповідають ОПП та іншим інструктивно-нормативним 
документам.

Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки зі спеціальності
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
загальна кількість навчальних годин складає 5400годин/150 кредитів ЄКТС, з 
них: 3564 години/ 599 кредитів -  теоретична підготовка за циклами, 1134 
години/31,5 кредитів практична підготовка, 324 години/ 9 кредитів -  дипломне 
проектування.

Голова експертної комісії М.В.Губинський



Розподіл навчального часу за циклами

Назва циклу Кількість годин/кредитів 
за навчальним планом

Цикл гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки 810/22,5

Цикл фундаментальної, природничо- 
наукової та загальноекономічної 
підготовки

918/25,5

Цикл професійної та практичної 
підготовки 981/27,25

Вибіркова частина змісту навчання 855/23,75

Графік навчального процесу обґрунтований. Навчальні дисципліни 
(предмети) вивчаються у логічній послідовності, що сприяє реалізації 
міжпредметних зав’язків. Вивчення дисциплін фахового спрямування 
базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 
фундаментальних дисциплін.

З кожної дисципліни, передбаченої навчальним планом, сформовані 
навчально-методичні комплекси. До складу методичних комплексів входять: 
навчальна та робоча програма, тексти лекцій, опорні конспекти, плани 
семінарів, інструкції до виконання практичних і лабораторних робіт, завдання 
для самостійної роботи студентів, завдання для поточного та підсумкового 
контролю знань, комплексні контрольні роботи, нормативні документи з 
відповідної галузі, законодавчі акти, допоміжні акти та матеріали, що наочно 
ілюструють теми навчальних програм.

Контрольні заходи містять поточний та підсумковий контроль і 
проводяться у формі семестрових іспитів, диференційованих заліків. 
Екзаменаційна та контролююча документація розроблена згідно з вимогами і 
затверджена у встановленому порядку. Всі обов’язкові контрольні роботи 
виконуються у відповідності до запланованих графіків.

У навчальному процесі з метою активізації навчальної діяльності 
студентів широко застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, 
заняття на виробництві, використання навчальних відеофільмів.

Для закріплення теоретичних знань студенти виконують курсові проекти 
та курсові роботи.

В навчальному закладі розроблені тематики курсового проектування, 
методичні рекомендації для виконання курсових проектів і робіт, розрахуново- 
графічних і розрахункових робіт, складена наскрізна програма практики та 
навчальні програми з кожного виду практики.

Стан навчально-методичного забезпечення в цілому відповідає 
державним вимогам щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст». ,

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



Аналіз структури і змісту типового та робочих навчальних планів 
показав, що співвідношення нормативних дисциплін гуманітарної та соціально- 
економічної, фундаментальної, природничо-наукової та загально-економічної 
підготовки, професійно-практичної підготовки відповідає вимогам освітньо- 
професійної програми.

Виховна робота в коледжі проводиться згідно з концепцією виховної 
роботи, яка передбачає формування гармонійно розвинутої особистості і 
комплексний підхід до виховання студентів. Виховна робота проводиться 
згідно з планами виховної роботи коледжу.

Студентське самоврядування в коледжі здійснюється на рівні коледжу, в 
академічних групах, в гуртожитку у відповідності з Положенням про 
студентське самоврядування у ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну», яке відповідає Примірному положенню про 
студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, 
затвердженому наказом МОН України від 15.11.2007 № 1010. Студентське 
самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів і виконання ними 
обов'язків.

Експертна комісія перевірила виконання навчального плану зі 
спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), 
спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», 
семестрову та поточну навчальну документацію, розклади занять, відомості 
іспитів, заліків і зазначає:

- Освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна 
характеристика, їх варіативні компоненти, засоби діагностики якості вищої 
освіти зі спеціальності, навчальні плани, робочі навчальні плани, навчальні 
програми, робочі навчальні програми є в наявності, погоджені та затверджені в 
установленому порядку;

- Співвідношення навчального часу за циклами підготовки в 
навчальних планах відповідає вимогам ОІШ спеціальності, що акредитується;

- Робочі навчальні плани за переліком дисциплін та обсягом годин 
відповідають навчальним планам.

ВИСНОВОК: Навчальний план підготовки фахівців зі спеціальності
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і 
систем теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
виконується у повному обсязі і дозволяє забезпечити якісну підготовку та 
високий рівень фахової компетентності молодших спеціалістів з цього фаху. 
Необхідний комплект навчально-методичної документації і матеріалів є в 
наявності та відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України.

Експертна комісія звертає увагу на необхідність подальшої розробки і 
використання електронних навчальних посібників та підручників.
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IV Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-
виховного процееу

Організація навчального процесу в коледжі здійснюється на підставі 
нормативно-правових документів, які регламентують діяльність навчального 
закладу: Законів України «Про освіту», «Про вишу освіту», Концепції 
національного виховання, та інших наказів Міністерства освіти і науки 
України, положення «Про організацію навчального процесу в ДВНЗ 
«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», «Положення про 
державний вищий навчальний заклад», затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.03.1996 року №1074, Статуту Харківського коледжу 
будівництва, архітектури та дизайну, Положення про педагогічну раду, 
Положення про циклову комісію, Концепції освітньої діяльності коледжу та 
спеціальності, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 
коледжі та інше.

Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними планами, 
графіком навчального процесу, єдиним планом виховної роботи, планом 
методичної роботи, на основі яких розробляються плани педагогічної та 
методичної рад, графіки проведення позакласних заходів та відкритих занять, 
виконання викладачами коледжу методичної роботи.

У навчальному закладі розроблені навчальні та робочі навчальні плани 
спеціальності і затверджені в установленому порядку.

Загальна кількість навчальних дисциплін за навчальним планом 
спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» (включаючи навчальні дисципліни 
циклу загальноосвітньої підготовки) - 50. Забезпеченість навчального процесу 
програмами навчальних дисциплін складає 100%.

Навчально-виховна робота підпорядкована педагогічній та методичній 
раді. Засідання педагогічної та методичної рад відбуваються згідно з планами 
роботи, затвердженими директором коледжу. Роботу методичної ради 
координує методичний кабінет коледжу.

Коледж повністю забезпечено освітніми програмами, які розглянуті на 
засіданнях циклових комісій і затверджені заступником директора з навчальної 
роботи.

Педагогічна рада розглядає основні питання методичної роботи, для 
вирішення яких проводиться колективне обговорення та пошук шляхів 
удосконалення якості навчання. Тематика питань, що обговорюються 
педагогічною радою:

- про результати роботи педагогічного колективу з виконання 
навчальних планів і програм та завдання, що стоять перед педагогічним 
колективом щодо впровадження до навчального процесу інноваційних 
технологій;

- про результати роботи > навчально-матеріальної 
бази для підготовки фахівців;

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



- про стан навчально-методичних комплексів викладачів;
- про завдання та результати профорієнтаційної роботи;
- про актуальність тематики курсового та дипломного проектування, 

поліпшення його нормативного та навчально-методичного забезпечення;
- про організацію та методичне забезпечення самостійної роботи 

студентів;
- про виконання концепції національно-патріотичного виховання 

молоді;
- про роботу студентського самоврядування в коледжі та гуртожитку

тощо.
З метою координації навчально-виховної роботи, підвищення 

педагогічної майстерності та професійної кваліфікації у коледжі створено 10 
циклових комісій. Головами комісій є найбільш досвідчені викладачі коледжу. 
Циклові комісії працюють над удосконаленням та впровадженням до 
навчального процесу новітніх прогресивних технологій, написанням 
методичних рекомендацій та посібників для самостійної роботи студентів, 
розробкою методичних матеріалів, комп'ютерних програм та інше. Плани 
роботи циклових комісій та протоколи засідань є в наявності, вони ведуться 
відповідно до нормативних документів.

На засіданнях методичної ради розглядаються питання інноваційних 
технологій навчання, роботи циклових комісій, результати контролю за 
навчальним процесом, аналіз планування та звіти про роботу циклових комісій.

Центром методичної роботи є методичний кабінет, якому 
підпорядковані циклові комісії. Методичний кабінет організує роботу “Школи 
молодого викладача” для викладачів-початківців з метою ознайомлення їх з 
передовим досвідом викладачів, з прийомами і методами роботи викладача, 
новітніми технологіями навчання, організовує проведення відкритих занять, 
написання методичних творчих робіт, посібників, програм, статей. 
Методичний кабінет організує роботу викладачів у міських методичних 
об'єднаннях, участь у щорічних науково-практичних конференціях («Сучасні 
ефективні технології навчання — запорука якісної підготовки молодших 
спеціалістів», «Проблеми та завдання щодо організаційно-методичного 
забезпечення діяльності циклових комісій, відділень та інших навчально- 
виховних підрозділів»).

Методична робота в коледжі спрямована на вдосконалення викладання 
навчальних дисциплін, оптимізацію навчального процесу, забезпечення 
самостійної роботи студентів, підвищення педагогічної майстерності й 
забезпечення дисциплін навчальних планів навчально-методичними 
комплексами.

Для методичного забезпечення навчального процесу розроблені 
навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, що містять такі 
розділи:

1. Навчальна типова програма дисципліни.
2. Робоча навчальна програма дисципліни.

Голова експертної комісії



3. Навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо.
4. Конспекти лекцій.
5. Плани занять.
6. Інструктивно-методичні матеріали до проведення семінарських та 

практичних занять, лабораторних робіт.
7. Завдання та методичні вказівки до самостійної роботи студентів.
8. Завдання для поточного контролю знань, обов’язкових контрольних 

робіт, комплексних контрольних робіт з залишкових знань з дисципліни.
9. Завдання та методичні вказівки до курсових проектів, дипломного 

проекту.
11. Екзаменаційні матеріали.
12. Інші матеріали.
Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін постійно 

удосконалюється і доповнюється новими методичними напрацюваннями в світі 
новітніх технологій.

Навчальний процес у коледжі організований з урахуванням сучасних 
інформаційних технологій навчання та орієнтований на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення набутих 
знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 
соціально-культурній сфері, у галузях техніки, технологій в системах 
управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Навчальний процес здійснюється державною мовою і проводиться у 
таких формах: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, 
індивідуально-консультаційна та самостійна робота студентів над навчальним 
матеріалом, підготовка курсових проектів і робіт, контрольні заходи, практична 
підготовка.

З фахових дисциплін виконуються два курсових проекти і дві курсові 
роботи. Студенти забезпечені методичними вказівками до виконання курсових 
проектів і робіт. Зміст курсових проектів і робіт відповідає освітньо- 
кваліфікаційній характеристиці фахівця зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж 
і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання», (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання». 
Методичні рекомендації, які розроблені викладачами, забезпечують логічну 
послідовність у виконанні курсових проектів і робіт.

Виконання курсових і дипломних проектів проводиться у терміни, 
передбачені навчальним планом. Тематика курсових та дипломних проектів, що 
затверджується наказом директора по коледжу, передбачає виконання 
самостійних та індивідуальних занять на основі знань, умінь і навичок, 
отриманих в процесі вивчення відповідних навчальних дисциплін.

Для якісної підготовки фахівців широко використовуються сучасні 
технічні засоби навчання: мультимедійні проектори, відео- та аудіотехніка. В 
навчальному процесі використовується комп’ютери, які підключено до мережі 
ІШешеІ. За допомогою комп'ї ' здійснюють інформаційний
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пошук, користуються ними під час підготовки до занять і безпосередньо на 
заняттях. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі 
дозволяє значно підвищити якість практичної підготовки студентів.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 5.05060103 
«Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» проходять практичну підготовку. На основі Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України та 
відповідно до вимог 01Ш, ОКХ і навчального плану цикловою комісією 
спеціальності розроблена та затверджена в установленому порядку «Наскрізна 
програма практики», яка розрахована на весь період навчання і забезпечує 
взаємозв'язок усіх видів практик, передбачаючи безперервність формування та 
розвиток у студентів професійних навичок.

На всі види практик згідно навчального плану розроблено навчальні 
програми, робочі навчальні програми. Програми практик відповідають змісту 
ОІІІІ і ОКХ. Відповідно до навчального плану практичне навчання студентів 
складається з чотирьох видів навчальної практики (слюсарно-механічної, з 
ремонту теплотехнічного обладнання, геодезичної, для отримання робітничої 
професії) технологічної і переддипломної виробничих практик. Терміни 
проведення та послідовність практик визначаються навчальним планом і 
графіком навчального процесу, що складається щорічно і затверджується 
директором коледжу. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях 
циклової комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних 
радах коледжу.

Технологічна і переддипломна виробничі практики, як одна з важливих 
форм підготовки спеціалістів проводяться, як правило, на місцях майбутнього 
працевлаштування.

Комісії був представлений перелік баз практики та договори про 
проходження практики студентами. Комісія зазначає, що коледж заздалегідь 
укладає договори з базами практик. Тривалість дії угод погоджується 
договірними сторонами. Бази практик, договори з підприємствами для їх 
проходження наведені в таблиці 4.1. До керівництва практикою студентів 
залучаються досвідчені викладачі циклової комісії і провідні спеціалісти 
базових підприємств. Розподіл студентів на практику проводиться в коледжі з 
урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів та їх майбутнього місця 
роботи після закінчення навчання. Разом із завданням на практику студент 
отримує індивідуальне завдання, про виконання якого він звітує після 
закінчення терміну практики.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна 
екзаменаційна комісія. На державну атестацію виноситься виконання 
дипломного проекту. Дипломне проектування і захист дипломних проектів зі 
спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» проводяться в терміни, що 
встановлені навчальним планом. На засіданнях циклової комісії теплотехнічних 
дисциплін розробляються та узгоджуються заходи з організації дипломного
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проектування, затверджується графік виконання дипломного проекту. Теми 
дипломних проектів видаються студентам перед початком проходження 
переддипломної практики. Теми відповідають вимогам виробництва та вимогам 
освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності. Завдання для 
дипломного проекту розробляються керівниками дипломних проектів, 
обговорюються на засіданнях циклової комісії та затверджуються головою 
циклової комісії. Теми проектів є актуальними і відповідають сучасному 
науково-технічному рівню, технічні рішення в дипломних проектах 
приймаються з урахуванням питань охорони навколишнього середовища, 
охорони праці та безпеки життєдіяльності, містять розробку питань з 
теплоенергозбереження. При виконанні дипломних проектів використовується 
сучасне програмне забезпечення та комп’ютерна техніка.

Захист дипломного проекту проводиться згідно графіку, який 
обговорюється на засіданні циклової комісії та затверджується заступником 
директора з навчальної роботи.

Комплексні контрольні роботи, які використовуються для контролю 
залишкових знань студентів при проведенні самоаналізу та з метою 
директорського контролю, складено з дотриманням усіх вимог щодо 
акредитації і дають змогу оцінити рівень знань та навичок студентів. Пакети 
завдань ККР розроблено зі всіх дисциплін навчального плану, завдання 
відповідають вимогам ОКХ та ОПП підготовки молодших спеціалістів. 
Зауважень щодо їх змісту немає.

Особлива увага приділяється самостійній роботі студентів. Для 
організації та контролю самостійної роботи студентів викладачі коледжу 
розробили за всіма дисциплінами навчального плану спеціальності методичні 
вказівки і завдання для поточного та підсумкового контролю, які містять 
питання, заплановані для самостійного вивчення матеріалу студентами. Для 
виконання розділів самостійної роботи студенти мають можливість 
використовувати пошукові системи ІШешеІ.

Експертна комісія перевірила забезпечення дисциплін навчального 
плану спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» планами 
семінарських занять, інструкціями до практичних та лабораторних робіт, 
методичними рекомендаціями до курсового і дипломного проектування, 
комплексними контрольними роботами. Наведені в акредитаційній справі дані 
про стан навчально-методичного забезпечення відповідають дійсності.

В коледжі приділяється значна увага проблемам успішності студентів, 
питанням виховної роботи зі студентами та роботі з батьками.

Студенти достатньо забезпечені навчальною літературою з дисциплін, 
які передбачені навчальним планом.

У бібліотеці є необхідна кількість підручників і методичних посібників 
для провадження освітньої діяльності зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання».
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Студенти мають доступ до електронної бібліотеки нормативних 
документів «Будстандарт».

У навчальному процесі використовуються активні форми і методи 
навчання: «мозковий штурм», метод «круглого столу», «робота студентів в 
парах», «робота в малих групах», проблемний виклад навчального матеріалу та 
сучасні інноваційні методики: «Думаємо разом — відповідає один», метод 
«Мікрофону», «Метод асоціації на дошці» та інші. Розроблені інтерактивні 
тести в ігровій формі з використанням ефекту анімації з дисциплін «Монтаж, 
наладка та обслуговування теплотехнічного обладнання» та «Гідравлічні 
машини».

Комп’ютерні дисципліни викладаються в трьох комп'ютерних класах, є 
можливість вільного виходу в Інтернет. Студенти мають можливість 
самостійної підготовки у комп'ютерних класах в позанавчальний час. Кількість 
робочих комп’ютерних місць на 100 студентів складає 12.

Аналіз семестрової і поточної навчальної документації (розклад занять, 
графіків навчального процесу, відомостей іспитів і заліків тощо) свідчить, що 
всі дисципліни навчального плану викладаються у належному обсязі, уся 
робоча навчально-методична документація затверджена у відповідності до 
встановлених вимог.

Відповідно до плану підготовки коледжу до акредитації і самоаналізу 
діяльності, стан організаційної роботи та навчально-методичного забезпечення 
підготовки фахівців зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання», (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» було розглянуто на засіданні 
педагогічної ради 24 листопада 2016 року, Протокол №2.

Аналіз звіту про виконання планів роботи циклових комісій, 
індивідуальних планів роботи викладачів, які забезпечують підготовку фахівців 
спеціальності, перспективних та поточних планів роботи коледжу свідчить про 
те, що робота, яка проводиться в коледжі щодо створення навчально- 
методичного, інформаційного забезпечення, система виховної роботи 
знаходяться на достатньо високому рівні.

Під час перевірки навчально-методичного забезпечення з предметів 
спеціальності: 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання», (144 «Теплоенергетика»), 
спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» встановлено:

- навчальні та робочі плани спеціальності -  100%;
- навчальні і робочі програми з предметів, передбачених навчальним 

планом -  100%;
- дидактичні та методичні матеріали для організації і проведення занять 

-  100%;
- методичне забезпечення контролю знань студентів (поточний та 

підсумковий контроль -  100%;
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- рівень забезпеченості навчальною, навчально-методичною, 
довідковою літературою складає 100%;

- лабораторні, практичні заняття, курсові проекти орієнтовані на 
використання сучасного програмного забезпечення та мають необхідний 
інструктивно-методичний матеріал у повному обсязі. Практичні, лабораторні 
заняття забезпечені методичними вказівками як у друкованому, так і в 
електронному варіанті.

Перевіркою встановлено наявність пакетів індивідуальних завдань, 
вправ, тестів, задач, елементів рольових ігор та інших інноваційних 
педагогічних технологій, створених викладачами коледжу для використання у 
навчальному процесі.

У коледжі створено необхідні умови та можливості для успішної 
організації навчального процесу, а саме: якісний підбір педагогічних кадрів, 
сучасна інформаційна, комп’ютерна та лабораторна база, впроваджуються 
інноваційні педагогічні технології навчання.

Рівень забезпечення дисциплін підручниками та навчальними 
посібниками становить 90-100%. Частка підручників українською мовою 
складає близько 75%. Кількість підручників і навчальних посібників у 
бібліотеці коледжу відповідає нормативним вимогам.

З аналізу організаційного та навчально-методичного забезпечення 
навчально-виховного процесу зі спеціальності експертною комісією зроблені 
наступні зауваження :

- Продовжувати поповнювати бібліотечний фонд технічною, науковою 
та довідковою літературою фахового спрямування державною мовою;

- Продовжити поповнення фонду ліцензованих пакетів і прикладних 
програм для використання в навчальному процесі при вивченні дисциплін 
професійної та практичної підготовки.

ВИСНОВОК: Експертна комісія зазначає, що стан організаційного та 
навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу відповідає 
державним вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання», (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання». Перевірка реального стану навчально- 
методичного забезпечення відповідає даним, наведеним у звіті про самоаналіз. 
Навчальний план за яким будуть вчитись студенти є в наявності (додаток 2).
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Таблиця 4.1
Інформація про бази практик

№
з/п

Шифр і назва 
спеціальності

Вид практики Трива
лість,

тижнів

Наявність
програм

Бази практик (перелік)
2011/2012 н. р. 2012/2013 н. р. 2013/2014 н. р. 2014/2015 н. р. 2015/2016 н. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. 05060103 
Монтаж і 

обслуговування 
теплотехнічного 
устаткування і 

систем 
теплопостачання

Навчальні:
практика зі 
слюсарно- 
механічних 

робіт

2 + Навчальні
майстерні
коледжу

Навчальні
майстерні
коледжу

Навчальні
майстерні
коледжу

Навчальні
майстерні
коледжу

Навчальні
майстерні
коледжу

геодезична
практика

2 + Полігон Полігон Полігон Полігон Полігон

практика з 
ремонту 

теплотехнічн 
ого 

обладнання

3 + Навчальні
майстерні
коледжу

ПрАТ «УКК» ПрАТ «УКК» ПрАТ «УКК» ПрАТ «УКК»

практика з 
отримання 

робочої 
професії

4 + УКК
«Харківжитло

буд»

ПрАТ «УКК» ПрАТ «УКК» ПрАТ «УКК» ПрАТ «УКК»

Виробничі:
Технологічна 6 + КП «Харківські 

теплові мережі», 
Рябинівська 

ЗОШ,
ТОВ «Котельні 

лікарняного 
комплексу», 

ТОВ 
«Промислова 

компанія 
«Укркондиціо 

нер», 
Шебелинське

КП «Харківські 
теплові мережі», 

Управління 
газового 

господарства 
Жовтневого 

району,
КП «Харківво 

доканал»,
ДУ «Хіохім», 

ПП «Доступ Д- 
10»,

ТОВ «Грандбуд

КП «Харківські 
теплові мережі», 

МРК 
«Т еплоенергія», 

ВАТ 
«Турбоатом», 

ТОВ 
«Батискаф», 

ПрАТ «УКК»

КП «Харківські 
теплові мережі», 

МРК 
«Теплоенергія», 
КП «Тепловодо 

сервіс»,
ТОВ «Котельні 

лікарняного 
комплексу», КП 
«Зміїв-Тепло», 
ПрАТ «УКК»

-  __ _______

КП «Харківські 
теплові мережі», 

МРК 
«Т еплоенергія», 

ПАТ 
«Харківміськ 

газ», ПП 
«Ізюмжитлосерв 

іс»,
ПрАТ 

«Теплоенерге 
тичний центр 
Роганського
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відділення 3 
переробки 
газового 

конденсату та 
нафти, 

ТОВ «Грант- 
строй»,

ДП «Дослідний 
завод ПАТ 
«Турбогаз»

Україна», 
ТОВ 

«Квадрабуд», 
ТОВ «Котельні 

лікарняного 
комплексу», 
Лукашівська 

ЗОШ, 
ПрАТ «УКК»

промвузла», 
ТОВ «Альтер 
нативна тепло 

енергія», 
ПФ «Трійка 

УДТ», 
ПрАТ «УКК»

Перед
дипломна

4 + КП «Харківські 
теплові мережі»

КП «Харківські 
теплові мережі», 

Шебелинське 
відділення 3 
переробки 
газового 

конденсату та 
нафти

КП «Харківські 
теплові мережі», 

МРК 
«Т еплоенергія», 

ТОВ «ПСК- 
Харків», 

ТОВ «Грандбуд 
Україна», 

ТОВ 
«Квадрабуд», 
КП «Харків 
водоканал»

КП «Харківські 
теплові мережі», 

МРК 
«Теплоенергія», 

ВАТ 
«Турбоатом», 

ТОВ «Батискаф», 
Дергачівське 
підприємство 
комунального 
господарства 

«ДРІТ», 
Золочівський ДНЗ 
«Ясла-садок № 1»

КП «Харківські 
теплові мережі», 

МРК 
«Теплоенергія»

Директор коледжу 
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Члени комісії експертної комісії
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V Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Прийом викладачів на роботу, їх звільнення або переведення на іншу 
роботу в коледжі здійснюється з дотриманням вимог трудового законодавства. 
Комплектування викладацькими кадрами на вакантні місця проводиться з числа 
осіб, які мають відповідну фахову підготовку.

Керівний склад навчального закладу — директор, заступники директора, 
завідувачі відділень, методисти, голови циклових комісій, керівник фізичного 
виховання мають вишу освіту за відповідним фахом, пройшли курси 
підвищення кваліфікації, стажування.

Адміністративно-управлінський, педагогічний, навчально-допоміжний 
та господарський персонал складає 124 співробітники.

Навчальний процес у коледжі забезпечують 77 викладачів, з них:
- 27 -  викладачі вищої категорії, що складає 42,8% (шість з яких мають 

звання викладач-методист);
- 16 викладачів першої категорії, що складає 20,8%;
- 18 викладачів другої категорії, що складає 23,4%;
- 10 спеціалістів, що складає 13%.
Кількість викладачів відповідає навантаженню на навчальний рік і 

таріфіковано. Тарифікаційні списки щорічно складаються і затверджуються 
згідно з вимогами.

Колектив педагогічних працівників коледжу забезпечує навчально- 
виховний процес на достатньому рівні.

Підвищення ефективності традиційних видів навчальних занять, 
впровадження нових активних форм навчання є основними напрямками в 
роботі викладачів з удосконалення якості викладання. Єдність навчального та 
виховного процесу -  невід’ємний, пріоритетний принцип у діяльності 
педагогічного колективу.

Викладачі коледжу майстерно та повно використовують усі можливості 
педагогічної взаємодії для озброєння студентів глибокими знаннями, роблять 
значний внесок у формування їхнього світогляду, моральних принципів та норм 
поведінки.

Навчально-виховна і методична робота зі спеціальності 5.05060103 
«Монтаж та обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання», (144 «Теплоенергетика»), спеціалізація «Монтаж та 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
здійснюється 39 викладачами, з яких всі працюють на штатній основі.

З вказаної кількості мають педагогічне звання «викладача-методиста» -  
З, що складає 7,7%, вищу категорію -  19, що складає 48,7%, І категорію -  8, що 
складає 20,5%, II категорію -  5, що складає 12,8%, категорію спеціаліста -  4, 
що складає 10,3%.

На всіх вказаних працівників в наявності є відповідні накази про 
прийняття їх на посаду, заведено особові справи і трудові книжки.

Голова експертної комісії М.В .Г убинський



Базова підготовка викладачів відповідає профілю навчальних предметів. 
Якісний склад викладачів відповідає сучасним вимогам. З викладачами 
фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін ведеться робота, яка 
спрямована на удосконалення методики підготовки майбутніх фахівців, 
моделювання проблемних ситуацій, вдосконалення лекційно-семінарської 
системи занять, реалізацію педагогічної майстерності через впровадження 
освітніх інноваційних технологій. Характеристика педагогічного складу, що 
забезпечує спеціальность 5.05060103 «Монтаж та обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання», (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізація «Монтаж та обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» наведено в Таблиці 5.1.

Аналіз педагогічного складу свідчить, що за рівнем кваліфікації, 
педагогічним досвідом колектив викладачів відповідає необхідним вимогам 
щодо забезпечення підготовки фахівців з даної спеціальності. В коледжі 
створена атмосфера, що сприяє постійному зростанню кваліфікаційного рівня 
викладачів.

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників України, перспективного 
плану атестації педагогічних працівників та графіка атестації на рік. Підготовка 
до атестації проходить в атмосфері гласності. Характеристики, дані 
атестаційних листів обговорюються на засіданнях циклових комісій, 
педагогічної ради, оцінка діяльності педпрацівників, які підлягали атестації, 
доводиться до їх відома, про що свідчать їх підписи про ознайомлення.

Аналіз та якісні характеристики педагогічного складу свідчать, що 
штатна чисельність педагогічного персоналу відповідає акредитаційним 
вимогам. Базова освіта всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, що ними 
викладаються.

Експертна комісія перевірила питання підвищення кваліфікації та 
встановила, що робота щодо підвищення фахової кваліфікації викладачів 
здійснюється відповідно до щорічних планів, які затверджуються директором.

План підвищення кваліфікації щорічно виконується понад 100%.
Аналіз кадрового забезпечення засвідчив достатній кадровий потенціал 

коледжу в цілому і на спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання».

Висновок: Кадрове забезпечення дисциплін викладачами за фахом 
100%. Якісний склад педагогічних працівників, який здійснює підготовку 
фахівців із спеціальності 5.05060103 «Монтаж та обслуговування
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання», (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізація «Монтаж та обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» забезпечує виконання державних 
вимог у цьому напрямі. В коледжі проводиться планомірна робота з 
підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.
Голова експертної комісії у  ^ __ — М.В.Губинський



Акредитаційна комісія зазначає, що адміністрації коледжу необхідно 
проводити роботу щодо залучення до викладацької діяльності представників 
виробництва теплоенергетичної галузі.

Голова експертної комісії М.В .Г убинський



Таблиця 5.1
Склад циклових комісій і характеристика викладацького складу, що працюють на спеціальності 
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»
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П
ро

фе
со

рс
ьк

о-
ви

кл
ад

ац
ьк

ий
 

ск
ла

д, 
ос

іб

%

3 них працюють
на постійній основі сумісники

ра
зо

м,
 о

сі
б,

%

утому числі у тому числі

до
кт

ор
и 

на
ук

, 
пр

оф
ес

ор
и,

 о
сі

б,

%
ка

нд
ид

ат
и 

на
ук

, 
пр

оф
ес

ор
и,

ос
іб

.
%

без
 

на
ук

ов
их

 
ст

уп
ен

ів
 

і 
вч

ен
их

 
зв

ан
ь, 

ос
іб

,

%

ра
зо

м,
 о

сі
б,

о х

до
кт

ор
и 

на
ук

, 
пр

оф
ес

ор
и,

 о
сі

б,

%
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

...
...

...
....

....
.. 

...
...

...
...

.
ка

нд
ид

ат
и 

на
ук

, 
пр

оф
ес

ор
и,

ос
іб

,

%

1 Циклова комісія теплотехнічних дисциплін - - - - - - - - - -

6 100 6 100
2 Циклова комісія природничо-математичних - - - - - - - - - -

дисциплін 9 69,2 9 69,2
3 Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін 9 100 9 100 - - - - - - - - - -

4 Циклова комісія спеціальних дисциплін 3 3 3 3 - - - - - - - - - -

5 Циклова комісія технології і організації 3 зо 3 ЗО - - - - - - - - - -

будівельного виробництва
6 Циклова комісія економічних дисциплін 2 50 2 50 - - - - - - - - - -
7 Циклова комісія фізичного виховання та захисту 5 71,4 5 71,4 - - - - - - - - - -

Вітчизни
8 Предметна комісія іноземних мов 2 40 2 40 - - - - - - - - - -

Разом: 39 50,6 39 50,6 - - - - - - - - - -

М.В .Губинський



Таблиця 6.1

Інформація про соціальну інфраструктуру 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

№
з/п

Найменування об’єктів соціальної 
інфраструктури

Кількість Площа
(кв.м)

1 Гуртожиток для студентів 1 4059,4
2 Житлова площа, що припадає на одного 

студента у гуртожитку
- 6,62

3 їдальні та буфети 2 333
4 Кількість студентів, що припадає на одне 

посадкове місце в їдальні
0,4 -

5 Актова зала 1 291,7
6 Спортивна зала 1 999,7

Директор коледжу 

Голова експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Голова експертної комісії М.В .Г убинський



Для ефективного проведення навчально-виховного процесу у ДВНЗ 
«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» створена міцна 
матеріально-технічна база, що постійно розвивається та удосконалюється, 
забезпечує необхідні умови для підготовки фахівців з ліцензованих 
спеціальностей згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти.

Загальна та навчальна площі приміщень коледжу є достатніми, що 
дозволяє здійснювати навчальний процес у одну зміну. Усе майно коледжу є 
державною власністю.

Для здійснення підготовки фахівців коледж має матеріально-технічну 
базу, яка складається з навчально-лабораторного корпусу, навчально- 
виробничих майстерень, гуртожитку на 300 місць, спортивної зали, бібліотеки, 
актової зали, їдальні, медичного пункту та кімнати-музею.

Загальна площа приміщень складає -  16394 м2, навчально-лабораторні -  
12006 м2, гуртожиток -  4059,4 м2, бібліотека (з читальною залою на 50 місць) -  
218,2 м2, актова зала -  291,7 м2, спортивна зала -  999,7 м2, їдальня -  205,6 м2, 
буфет -  12 м , меди На одного студента коледжу припадає навчальної площі -  
17,5 м2 (12006 м2на 686 студентів).

На одного студента в гуртожитку припадає житлової площі -  6,62 м2 (при 
нормі -  6,0 м2). На 867,2 м2 житлової площі мешкає 131 студент.

Харчове забезпечення студентів здійснюється в їдальні коледжу та 
буфеті коледжу.

Медпункт коледжу забезпечений всім необхідним медичним 
обладнанням.

Коледж має гуртожиток з кімнатою самопідготовки, кімнати з 
поліпшеними умовами проживання, кімнатою відпочинку, ізолятор.

Всі навчальні, службові та лабораторні приміщення, гуртожиток 
підтримуються в належному санітарно-технічному стані.

Щорічно складаються акти перевірки готовності матеріально-технічної 
бази коледжу до нового навчального року, які погоджується з необхідними 
установами.

Навчальний процес відбувається в спеціалізованих 
кабінетах,лабораторіях і майстернях відповідно до вимог навчальних планів і 
освітньо-професійних програм. В навчально-лабораторному корпусі розміщено 
і належним чином обладнано 37 кабінетів, 5 лабораторій, 2 кіноаудиторії, 4 
комп’ютерні класи, в яких усі комп’ютери об’єднані у локальну мережу з 
правом доступу в світову мережу ІМете! Фактичний рівень робочих місць для 
роботи студентів з ПЕОМ відповідає акредитаційним вимогам до навчального 
закладу І рівня акредитації.

Відповідно до вимог кабінети і лабораторії паспортизовані, закріплені 
за викладачами й оснащені згідно з переліком типового обладнання.

Комп’ютерне забезпечення коледжу складає 86 персональних 
комп’ютерів класу “Репіїит”.

VI Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Голова експертної комісії



Широке застосування комп'ютерних технологій — суттєва ознака 
сучасного науково-технічного прогресу й інформаційного поля в усіх сферах 
діяльності людини, а у навчанні особливо. Педагогічний колектив коледжу 
докладає максимум зусиль для комп'ютеризаціі навчально-виховного процесу.

Для підвищення оперативності роботи структурних підрозділів 
створена єдина комп’ютерна локальна мережа.

Персональні комп’ютери використовують викладачі коледжу, студенти 
під час проведення навчальних занять, заліків, іспитів, державних іспитів, в 
курсовому та дипломному проектуванні. Крім того, комп’ютери 
використовуються структурними підрозділами коледжу для управління 
(заступниками директора, завідуючими відділеннями, бухгалтерією, відділом 
кадрів, навчальною частиною, методичним кабінетом). Для навчальної роботи 
студентів, які мешкають у гуртожитку, всі комп’ютери підключено до мережі 
Інтернет. В коледжі проводиться робота з накопичення пакетів прикладних 
програм для використання ПК при проведенні лабораторно-практичних занять, 
тестового контролю знань студентів, для індивідуальної самостійної роботи 
студентів, для індивідуальної роботи викладачів з підготовки методичного 
забезпечення та створення електронних посібників.

Викладачами комісії теплотехнічних дисциплін розроблені електронні 
версії лекцій, методичних вказівок та інструкцій до виконання практичних 
робіт, які зберігаються на спеціальному електронному порталі викладача. 
Студенти можуть дистанційно через Інтернет ознайомитися з навчальним 
матеріалом, виконати практичну роботу та відправити її на перевірку.

Для реалізації завдань різного напряму у коледжі достатня база 
копіювальної техніки: принтери, сканери. Крім того в навчальному процесі 
використовуються ноутбуки, мультимедійні засоби.

Застосування комп’ютерних програм, електронних навчальних 
посібників та підручників спрямовано на покращення якісної підготовки 
студентів.

Навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання відповідають сучасному 
рівню, забезпечені необхідними меблями, технічними засобами в обсягах та 
кількості, які відповідають вимогам щодо організації навчального процесу. Всі 
кабінети та лабораторії мають паспорти, інструкції з охорони праці та техніки 
безпеки та іншу передбачену документацію.

Санітарно-технічні умови кабінетів і лабораторій відповідають вимогам 
Законів України «Про охорону праці», «Про охорону здоров’я», «Про пожежну 
безпеку». Студенти коледжу перед проведенням лабораторно-практичних робіт 
проходять інструктажі з охорони праці та техніки безпеки. Випадків порушення 
правил безпеки та травмування під час занять не було.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі 
здійснюється бібліотекою з читальним залом загальною площею 218,2 
кв.м (з книгосховищем). Кількість посадкових місць для відвідувачів 
читального залу — 50.

Голова експертної комісії



Інформаційне забезпечення навчального процесу

Найменування
бібліотеки

Площа
(кв.м)

Обсяг фондів 
навчальної, нау
кової літератури 

(примірників)

Наявність 
читального залу, 

його площа (кв.м) 
кількість 

посадових місць

Примітка 
(інформація 

про наявність 
електронної 
бібліотеки)

Бібліотека 
Харківського 

коледжу 
будівництва, 

архітектури та 
дизайну

218,2 90478

86,6 кв.м

50 посадкових 
місць

Є

в наявності, 
продовжується 

робота по 
накопиченню 

електронних 
посібників

Загальний бібліотечний фонд - 90478 примірників, з них навчальної 
літератури -  53978 примірникі, науково-популярної -  36500, що в повній мірі 
забезпечує якісну підготовку студентів до навчальних занять. За 2011-2016 роки 
бібліотечний фонд поповнився навчально-методичною та іншою літературою на 
310 примірників.

З метою вирішення питання щодо збільшення кількості навчальних 
посібників у коледжі ведеться робота щодо створення електронних 
підручників. Бібліотека оснащена комп'ютерною технікою, має доступ до 
мережі Інтернет.

Для самостійної роботи над навчальним матеріалом, виконання 
домашніх завдань кожний студент коледжу отримує комплект підручників 
відповідно до спеціальності, курсу та семестру навчання. Бібліотека має також 
комплекти підручників, що використовуються для роботи безпосередньо під 
час навчальних занять.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у коледжі 
спрямоване на стабільне зміцнення навчально-методичної бази коледжу і 
здійснюється після ретельного вивчення навчальних, матеріальних потреб та 
спрямоване на безпосередній розвиток коледжу.

Щорічно складаються акти перевірки готовності матеріально-технічної 
бази коледжу до нового навчального року, який погоджується з відповідними 
установами.

У перспективі розвитку матеріально-технічної бази планується:
- створення додаткових комп'ютерних місць;
- поповнення лабораторій та навчальних кабінетів сучасним 

обладнанням та інвентарем;
- оснащення додаткових навчальних кабінетів;
- поповнення бібліотеки коледжу новою та періодичною літературою.

Експертною комісією встановлено:
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- коледж має достатню матеріально-технічну базу для підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» ;

- матеріально-технічна база коледжу відповідає встановленим 
санітарним нормам;

- вимоги правил пожежної безпеки виконуються (припис є в наявності, 
додаток 3);

- у коледжі є в наявності Акт перевірки готовності навчального закладу 
та гуртожитку до 2016-2017 навчального року (акт є в наявності, додаток 4);

- на 2017 рік здійснено передплату фахових періодичних видань на 
журнали: «Безпека життєдіяльності», «Будівництво України», «Охорона праці 
та пожежна безпека» (експертній комісії надані квитанції, додаток 5);

- усі іногородні студенти забезпечені гуртожитком відповідно до 
встановлених нормативів;

- педагогічні працівники під час занять дотримуються вимог техніки 
безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки;

- частину приміщень, які не використовуються в навчальному процесі 
коледж здає в оренду через фонд Державного майна України в Харківській 
області, а також самостійно (73,7 м2). При формуванні акредитаційної справи 
було допущено технічну помилку (замість 73,7 м2 було вказано 100 м2).

Договори оренди є в наявності, форма договору типова, договори 
внесені до єдиної електронної бази освіти. Договір від 01.04.2014 р. з ТОВ 
Кійко С.О. погоджено з Міністерством освіти і науки України. Договір від 
01.10.2001 р. № б/н ТОВ «Рубікон-А» погоджено з корпорацією Укрбуд, 
документи на подовження договору знаходиться на погоджені в Міністерстві 
освіти і науки України;

- Матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення коледжу відповідає Технологічним вимогам освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти (додатки № 13; 14; 15 до Постанови КМУ від 30.12.2015 
№1187 надані).

Висновок: Експертна комісія зазначає, що стан матеріально-технічного 
та санітарно-технічного забезпечення начального процесу, стан будівель і 
споруд та умови їх експлуатації відповідають нормам та вимогам щодо 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 
Матеріально-технічне забезпечення коледжу дозволяє вести підготовку 
фахівців спеціальності 5.05060103 «Монтаж та обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання», (144 «Теплоенергетика»), 
спеціалізація «Монтаж та обслуговування теплотехнічного устаткування і 
систем теплопостачання». ^
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VII Якість підготовки і використання випускників

З метою контролю якості підготовки студентів спеціальності 5.05060103 
«Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізація «Монтаж та 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
експертами були проаналізовані результати виконання комплексних 
контрольних робіт (ККР) з дисциплін, що входять в цикли дисциплін 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки, дисциплін фундаментальної, 
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, дисциплін 
професійної та практичної підготовки, перевірені курсові проекти, передбачені 
навчальним планом, тематики дипломних проектів, результати їх захисту та 
вибірково перевірено виконання дипломних проектів, програм навчальних 
практик, звітів з технологічної та переддипломних практик.

Було зазначено, що ККР охоплюють навчальний матеріал з відповідних 
дисциплін навчального плану спеціальності, носять інтегрований характер, 
дають змогу перевірити не тільки теоретичні знання, а й практичні навички та 
вміння застосовувати ці знання під час майбутньої професійної діяльності.

Для контролю знань студентів використовувались комплексні 
контрольні роботи, що охоплюють програмний матеріал навчальних дисциплін 
спеціальності і відповідають вимогам галузевих стандартів підготовки фахівців 
зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж та обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» 144 «Теплоенергетика»), спеціалізація 
«Монтаж та обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» з дисциплін циклів: гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки; фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної 
підготовки; професійної та практичної підготовки:

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
- основи економічної теорії;
- історія України.
Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки та 

загальноекономічної підготовки:
- гідравліка;
- теплотехніка.
Цикл професійної та практичної підготовки:
-теплотехнічне обладнання;
- котельні установки і водопідготовка.
Графік та результати виконання комплексних контрольних робіт 

студентами ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 
спеціальності наведені у зведеній відомості, що додається таблиця (7.1 та 7.2 
відповідно).

Результати виконання комплексних контрольних робіт:
І. Цикл гуманітарних та соціально - економічних дисциплін:
1. Історія України
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Контрольну роботу виконувало -  16 студентів, що складає -  94,1 % 
Абсолютна успішність -  93,8%
Якісний показник -  56,2%
Середній бал -  3,5
2. Економічна теорія
Контрольну роботу виконувало -  16 студентів, що складає -  94,1 % 
Абсолютна успішність -  100%
Якісний показник -  62,5%
Середній бал -  3,6
Результати контрольної роботи з циклу гуманітарної та соціально- 

економічної підготовки свідчать про те, що розділи навчальних програм з 
дисциплін студентами коледжу засвоєно на достатньому рівні.

II. Цикл природничо-наукової підготовки:
1) Гідравліка
Контрольну роботу виконувало -  16 студентів, що складає -94,1 % 
Абсолютна успішність -  93,8%
Якісний показник -  50%
Середній бал -3,4.
2) Теплотехніка
Контрольну роботу виконувало -  16 студентів, що складає -  94,1 % 
Абсолютна успішність -  100%
Якісний показник -  50%
Середній бал -3,6
Результати контрольної роботи з дисциплін циклу природничо-наукової 

підготовки свідчать про те, що розділи навчальних програм з дисциплін 
студентами засвоєно.

III. Цикл професійної підготовки
3) Теплотехнічне обладнання
Контрольну роботу виконувало -  16 студентів, що складає -  94,1% 
Абсолютна успішність -  93,8%
Якісний показник -  50%
Середній бал -  3,4.
4) Котельні установки і водопідготовка
Контрольну роботу виконувало -  16 студентів, що складає -  94,1 % 
Абсолютна успішність -  93,8%
Якісний показник -  50%
Середній бал -  3,4.
Результати контрольної роботи з дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки свідчать про те, що розділи навчальних програм з 
дисциплін студентами засвоєно.

За результатами проведених контрольних робіт під час акредитаційної 
експертизи абсолютна успішність студентів спеціальності 5.05060103 «Монтаж 
та обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
склала -96,9 %, якісний показник -  54,1% .
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Таким чином, розбіжність між результатами виконання комплексних 
контрольних робіт під час акредитаційної експертизи та показниками 
акредитаційного самоаналізу складає:

цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
- за абсолютною успішністю — 0,2%
- за якісним показником -  +0,5 %;
- цикл природничо-наукової підготовки:
- за абсолютною успішністю -  -0,3 %
- за якісним показником -  -2,8%;
цикл професійної та практичної підготовки:
- за абсолютною успішністю -  -0,8%),
- за якісним показником -  -3,5 %,
Загальний показник по коледжу:
- за абсолютною успішністю -  -0,4%
- за якісним показником -  -1,7%.
Це свідчить про те, що студенти підготовлені теоретично і вміло 

застосовують набуті знання під час вирішення професійних завдань.
Підсумки виконання студентами комплексних контрольних робіт 

відповідають критеріям та вимогам щодо акредитації підготовки молодших 
спеціалістів за І рівнем.

Комісією було вибірково перевірено виконання курсових та дипломних 
проектів (2015-2016 навчальний рік).

Навчальним планом спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
передбачено виконання курсових проектів та робіт з дисциплін:

- Котельні установки і водопідготовка (курсова робота);
- Економіка і планування виробництва (курсова робота);
- Теплопостачання (курсовий проект);
- Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря (курсовий проект).
Тематика курсових проектів розробляється з урахуванням вимог

навчальної програми, розглядається і затверджується на засіданнях циклових 
комісій і відповідним наказом по коледжу, відповідає сучасним вимогам, 
напрямку підготовки спеціалістів. Викладачами коледжу розроблені відповідні 
методичні рекомендації до курсових проектів та курсових робіт.

При виконанні курсового проекту студенти використовують навчальну і 
довідкову літературу, нормативно-технічну документацію, комп’ютерну 
техніку, інформаційні ресурси Інтернету та інше.

Захист курсових проектів та курсових робіт оцінюється комісією у 
складі трьох викладачів циклової комісії. У коледжі практикується відкритий 
захист курсових проектів.

Курсові проекти складаються з пояснювальної записки і графічної 
частини, яка виконується у графічному редакторі АЩоСагсІ.

Тематика курсових проектів актуальна. Якість виконання курсових 
проектів має достатній рівень.
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Під час виконання курсового проекту студентами були застосовані 
енергозберігаючі технології, сучасні матеріали та технології прокладання 
теплових мереж з використанням попередньоізольованих трубопроводів, які 
дозволяють зменшити втрати теплової енергії та забезпечують можливість 
контролю якості робіт при прокладанні трубопроводів, а також були враховані 
вимоги до сучасних технологій щодо енерго- та теплозбереження, безпеки 
життєдіяльності та охорони праці.

Під час експертизи експертною комісією здійснена вибіркова перевірка 
курсових проектів та робіт. Результати перевірки наведено в таблиці 7.3.

Державна екзаменаційна комісія спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
протягом ряду років відзначає достатню професійну підготовку молодших 
спеціалістів, визначену ОКХ, реальну тематику дипломних проектів, 
використання комп’ютерної техніки під час оформлення графічної частини та 
пояснювальної записки до проекту. Усі проекти виконані з використанням 
діючої нормативної документації, з творчим підходом до організації охорони 
земель та повітря, достатня увага приділяється розробці питань з охорони праці 
і навколишнього середовища.

Під час експертизи здійснена вибіркова перевірка виконання дипломних 
проектів. Результати перевірки наведено в таблиці 7.4.

Голова Державної екзаменаційної комісії Тарадай О.М. -  голова Ради 
директорів TOB МРК «Теплоенергія», професор кафедри 
«Теплогазопостачання, вентиляції та використання ТВЕР» ХНУБА, доктор 
технічних наук, у своєму звіті зазначив високий рівень підготовки студентів; 
теми дипломних проектів актуальні, відповідають за змістом сучасним 
вимогам; переважна більшість дипломних проектів містить реальну 
спрямованість і можуть бути використані при виконанні робочих креслень і 
реконструкції теплових мереж міста; техніко-економічні показники 
відповідають реальним.

Особливістю захисту дипломних проектів 2016-2017 навчального року 
було, те що студенти під час доповіді на захисту дипломного проекту 
застосовували підготовлену ними комп’ютерну презентацію.

Склад, зміст, якість виконання дипломних проектів та рівень їх захисту 
підтверджують здатність випускників коледжу виконувати професійні 
завдання, передбачені Державним стандартом освіти -  освітньо- 
кваліфікаційною характеристикою спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання».

Невід’ємною складовою частиною процесу підготовки молодших 
спеціалістів є практика студентів.

В навчальному плані спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» 
передбачено такі види практики:

- навчальна слюсарно-механічна практика (2 тижні, 4 семестр);
- навчальна геодезична практика (2 тижні, 4 семестр);

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



- навчальна практика по ремонту теплотехнічного обладнання (3 тижні,
5 семестр);
- практика на отримання робітничої професії (4 тижні, 6 семестр);
- технологічна практика (6 тижнів, 6 семестр);
- переддипломна практика (4 тижні, 7 семестр).
Практика студентів проводиться на базах, які відповідають вимогам 

програм практики.
Технологічна та переддипломна практики проводяться на 

підприємствах, з якими укладено договори. Інформація про бази практик 
наведена в таблиці 4.1.

Після проходження практики студенти складають звіт з практики.
Всі звіти оформлені належним чином. Зміст звітів про проходження 

практики відповідає вимогам програми переддипломної практики і формується 
шляхом описання діяльності установи з додаванням підтверджуючих 
документів, технічних креслень, звітної документації.

Перевірка комісією звітів про практику показала об'єктивність оцінки 
викладачами звітів про практику студентів. Результати перевірки наведені у 
таблиці 7.5.

За результатами виробничих практик відгуки керівників підприємств 
позитивні, теоретичний та практичний рівень підготовки студентів відповідає 
державним вимогам.

Керівники практик від коледжу регулярно відвідують бази практики, 
підтримують тісний зв'язок із керівниками практики від підприємства, надають 
їм методичну допомогу з питань виробничого навчання студентів.

За підсумками технологічної практики проводяться студентські технічні 
конференції до яких студенти готують кольорові альбоми «Бази практик», 
відеозвіти.

Перевірка документів щодо працевлаштування студентів встановила 
100% працевлаштування студентів, які навчалися за державним замовленням. 
Організовує і проводить цю роботу комісія з працевлаштування, створена в 
коледжі. У коледжі систематично проводяться презентації провідних 
підприємств та організацій Харківського регіону. В них беруть участь головні 
спеціалісти цих підприємств та керівники кадрових служб. Студенти 
знайомляться з первинними посадами, умовами праці, соціальним пакетом, що 
надає підприємство тощо.

З аналізу якості підготовки фахівців спеціальності експертна комісія 
зробила висновки:

- тематика курсових робіт, курсових та дипломних проектів є 
актуальною, має практичну спрямованість, оновлюється відповідно до сучасних 
вимог;

Голова експертної комісії



- перегляд курсових проектів і робіт, дипломних проектів, звітів з 
практик підтверджують обґрунтованість оцінок, отриманих студентами під час 
їх захисту;

- результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 
спеціальності під час захисту проведенні акредитаційної експертизи свідчать 
про достатній рівень знань з навчальних дисциплін;

- практика студентів проводиться на базах, які відповідають вимогам 
програм практики. Договори про проходження практик укладаються вчасно 
(договори та журнал їх реєстрації було надано).

Висновок: На підставі аналізу результатів проведення контрольних 
вимірювань залишкових знань студентів, якості курсових проектів і робіт, 
якості звітів практичної підготовки та державної підсумкової атестації 
експертна комісія зазначає, що якість підготовки фахівців відповідає 
державним вимогам щодо підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання».

Голова експертної комісії Ж  - М.В.Губинський



ГРАФІК
Виконання акредитаційних контрольних робіт 

Студентами спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем
теплопостачання»

ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

№ Назва навчальної 
дисципліни

Група Дата № пари Час Аудиторія Викладач Експерт

3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
4 Основи

економічної
теорії

Т-31 22.02.2017 І фЗО ^50 302
Третьякова Н.М. Аносова З.Б.

5 Історія України Т-31 22.02.2017 IV 13і0- 1450 221 Порохня О.В. Губинський М.В.
3 циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

3 Гідравліка Т-31 23.02.2017 І ОО
о 1 40
о 104 Христоєва О.В. Аносова З.Б.

4 Теплотехніка Т-31 24.02.2017 IV ІЗ30 - 1450 104 Христоєва О.В. Губинський М.В.
3 циклу професійної та практичної підготовки

5 Теплотехнічне
обладнання

Т-31 23.02.2017 IV ІЗ30- 14 106 Христоєва О.В. Губинський М.В.

7 Котельні 
установки і 

водопідготовка

Т-31 24.02.2017 І

У

^30 (̂ 50 104 Христоєва О.В. Аносова З.Б.

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



Таблиця 7.2
Результати перевірки виконання комплексних контрольних робіт студентами 

спеціальності 5.05060ІОЗМонтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»

Дисципліна

О

*2
£
2

Ё
'2£
2

%
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%
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Результати ККР при експертизі

%

одержали оцінки

% % %
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«О

ч Оо4-

ї
Яа
во
св

І

о4
А
&
х
Ісо
св
Xо

Розбіжність
показників

ю«
1
&о

N0
О4

N°0х

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО 31 32

Ц икл д и сц и п л ін  гу м а н іта р н о ї п ідготов к и

1
Історія
У к раїни

17 17 100 2 11,7 7 41,2 7 41,2 1 5,9 3,6 94.1 52,9 16 94,1 ■ - 9 56,2 6 37,5 1 6,2 3,5 93,8 56,2 -0,1 -0,3 +3,3

2
Е к он ом ічн а
теор ія

17 17 100 1 5,8 10 58,8 6 35,3 - - 3,7 100 64,6 16 94,1 - - 10 62,5 6 37,5 - 3,6 100 62,5 -0,1 0 -2,1

В с ь о г о : 34 34 100 3 8,8 17 50 13 38,2 1 2,9 3,6 97,1 58,8 32 94,1 - - 19 59,3 12 37,5 1 3,1 3,5 96,9 59,3 -0,1 -0,2 +0,5

Ц икл д и сц и п л ін  п р и р одн и ч о-н аук ов о ї п ідготов к и

1 Г ідравліка 17 17 100 1 5,9 8 47 7 41,2 1 5,9 3,5 94,1 52,9 16 94,1 - - 8 50,0 7 43,7 1 6,2 3,4 93,8 50 -0,1 -0,3 -2,9

2 Т еп л отехн ік а 17 17 100 1 5,9 9 52,9 7 41,2 - - 3,6 100 58,8 16 94,1 1 6,2 8 50 7 43,7 - - 3,6 100 50 0 0 -8,8

В с ь о г о : 34 34 100 2 5,9 17 50,0 14 41,2 1 2,9 3,6 97,1 55,9 32 94,1 1 3,1 16 50 15 46,8 І 3,1 3,6 96,8 53,1 0 -0,3 -2,8

Цикл дисциплін професійної і практичної підготовки

1
Т  еп л отех  

ніч не  
обл аднан ня

26 26 100 - - 14 53,8 12 46,1 - - 3,5 100 53,8 16 94,1 - - 8 50 7 43,7 1 6,2 3,4 93,8 50 -0,1 -6,2 -3,8

2

К отел ьні 
у стан ов к и  і 
в о д о п ід г о т о  

вка

17 17 100 1 5,8 8 47 7 41,2 1 5,9 3,5 94,1 52,9 16 94,1 - - 8 50 7 43,7 1 6,2 3,4 93,8 50 -0,1 -0,3 -2,9

В с ь о г о : 43 43 100 1 2,3 22 51,2 19 44,2 1 2,3 3,5 97,7 53,5 32 94,1 - - 16 50 14 43,7 1 3,1 3,4 96,9 50 -0,1 -0,8 -3,5

Р азом  по  
сп ец іал ь
н ост і

111 111 100 6 5,4 56,0 50,4 46 41,4 3 2,7 3,6 97,3 55,8 96 94,1 1 1 51 53,1 41 42,7 3 3,1 3,5 96,9 54,1 -0,1 -0,4 -1,7

Голова експертної комісії М.В.Губинський



Результати вибіркової перевірки курсових робіт

Таблиця 7.3

№№
з/п

Прізвище, ім’я по 
батькові Тема курсового проекту Оцінка за 

виконання
Оцінка

експерта Розбіжність

з навчальної дисципліни «Котельні установки і водопідготовка»

1 Беседін Владислав 
Денисович

*кип= 150°С,паливо -  мазут мало 
сірчаний -.2000м3/год. ККД -  
88%, мазутний пальник

5 5 0

2 Гуляєв В’ячеслав 
Євгенович

їиш= 130°С,паливо -  
Шебелинський газ -,900м3/год. 
ККД -  92%, газовий пальник

3 3 0

3 Долголенко Олексій 
Геннадійович

скип=265,°С,паливо -  
Підмосковний вугілля - 
.900кг/год. ККД -  76%, топка

4 4 0

4 Малик Юлія 
Володимировна

Іиш=350°С,паливо -  природний 
газ - 580м3/год. ККД -  95%, 
економайзер

4 4 0

5 СкрильникЯна 
Олександрівна

іюш=250,°С,паливо -  
Підмосковний вугілля - 
,900кг/год. ККД -  79%, барабан

4 4 0

з навчальної дисципліни «Теплопостачання»

1. Бєкєтов Артур 
Єгорович

Теплопостачання житлового району 
м. Севастополь

4 4 0

2. Г орбачов Юрій 
Миколайович

Теплопостачання житлового району м. 
Львів

4 4 0

3. Кушнаренко Артем 
Миколайович

Теплопостачання житлового району 
м. Одеса

5 5 0

4. Місь Вадим 
Ігорович

Теплопостачання житлового району м. 
Вінниця

3 3 0

5. Члек Олександр 
Миколайович

Теплопостачання житлового району м. 
Севастополь

5 5 0

З навчальної дисципліни «Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря»

1. Ковальов Олексій 
Русланович

Розрахунок опалювальної системи 6- 
ти поверхового житлового будинку, м. 
Миколаїв.

4 4 0

2. Кравчук Дмитро 
Олександрович

Розрахунок опалювальної системи 8- 
ми поверхового житлового будинку, 
м. Житомир.

3 3 0

3. Мар‘їн Юрій 
Володимирович

Розрахунок опалювальної системи 9- 
ти поверхового житлового будинку, м. 
Івано -  Франківськ.

3 3 0

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



4. Пустовой Артем 
Олегович

Розрахунок опалювальної системи 16- 
ти поверхового житлового будинку, м. 
Харків.

5 5 0

5. Сумець Ілля 
Олегович

Розрахунок опалювальної системи 8- 
ми поверхового житлового будинку, 
м. Павлоград.

4 4 0

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії

Члени комісії експертної комісії

Г.І.Филипенко

М.В.Губинський

З.Б.Аносова

Голова експертної комісії М.В.Губинський



Таблиця 7.4
Результати вибіркової перевірки дипломних проектів з спеціальності 5.05060103 
«Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»
№
з/п

Прізвище, ім’я та по 
батькові студента

Тема дипломного проекту
Оцінка 

за виконання
Оцінка

експерта Розбіж-ність

1 Афоніна Олександра 
Миколаївна

Теплопостачання та 
опалення житлового 
комплексу, м. Харків

5 5 0

2 Даньшин Максим 
Костянтинович

Т еплопостачання 
житлового району, м. 

Кропивниць кий

4 4 0

3 Карпець Олексій 
Іванович

Т еплопостачання 
житлового району, м. 

Миколаїв

3 3 0

4 Кладковій Ірина 
Сергіївна

Опалення та вентиляція 
будинку культури смт. 

Покотилівка Харківської 
обл..

5 5 0

5 Лавро Ігор Михайлович Автономне 
теплопостачання та 

опалення супермаркет, м. 
Дніпро

5 5 0

Директор коледжу

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



Відомість 
Експертної перевірки звітів практик 

Спеціальність 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і
систем теплопостачання»

Таблиця 7.5

№
з/п

Прізвище, ім’я та по батькові 
студента

Вид практики
Оцінка

самоаналізу
Оцінка

експерта Відхилення

1 Долголенко Олексій 
Г еннадійович

технологічна 5 5 0

2 Іодковський Павло Юрійович технологічна 4 4 0
3 Єськов Олександр Олегович технологічна 3 3 0
4 Юрченко Анастасія Андріївна технологічна 5 5 0
5 Долголенко Олексій 

Г еннадійович
переддипломна 5 5 0

6 Кібукевич Віталій Олегович переддипломна 4 4 0
7 Кладковій Ірина Сергіївна переддипломна 5 5 0
8 Скрильник Яна Олександрівна переддипломна 5 5 0

Середній бал 4,5 4,5 0

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Голова експертної комісії М.В.Губинський



УІП Результати роботи коледжу з усунень недоліків, виявлених П ІД

час попередніх перевірок

Попередня акредитація спеціальності проводилась в період з 14 березня 
по 16 березня 2012 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 07.03.2012 року № 6772, експертною комісією у складі:

Голова комісії:
Сафонов Володимир Олександрович -  завідувач 
кафедри енергозбереження і нетрадиційних джерел 
енергії Севастопольського університету ядерної 
енергетики та промисловості, доктор технічних наук, 
професор.

Член комісії:
Аносова Зоя Борисівна, завідувач відділення 
газопостачання і будівництва доріг Державного вищого 
навчального закладу «Кіровоградський будівельний 
коледж».

В висновках комісії було зазначено про:
- необхідність поширення співпраці з підприємствами для проходження 

стажування викладачами випускової комісії;
- необхідність залучення на викладацьку діяльність представників 

виробництва.
Викладач випускової комісії Христоєва О.В. пройшла стажування в 

МРК «Теплоенергія» з 27.12.2013 по 30.06.2013, наказ від 27.12.2013 № 10.
Представники виробництв беруть участь у проведенні студентських 

технічних конференцій, призначаються головами Державних екзаменаційних 
комісій.

Голова експертної комісії М.В .Г убинський



IX результати попередньої експертизи акредитаційних матеріалів

1. У поданих акредитаційних матеріалах відсутній навчальний план.

Навчальний план є в наявності, наведений в додатку №2 до висновків 
експертної комісії.

2. Відсутні документи про відповідність приміщень (навчальний корпус 
№1, №2; гуртожиток) вимогам правил пожежної безпеки.

Акт є в наявності, наведений в додатку №3 до висновків експертної 
комісії.

3. Відсутні документи про відповідність гуртожитку вимогам санітарної 
служби.

Акт перевірки готовності навчального закладу до 2016-2017 навчального 
року від 26.08.2016 №01-17/287 (в акті зазначено про перевірку готовності 
навчального закладу та гуртожитку), є в наявності, наведений у додатку №4 до 
висновків експертної комісії.

4. У таблиці забезпечення навчальними приміщеннями зазначено, що 
навчальний заклад здав в оренду 100 кв.м. приміщень.

При формуванні акредитаційної справи було допущено технічну 
помилку (замість 73,7 м2 було вказано 100 м2).

Договори оренди є в наявності, форма договору типова, договори 
внесені до єдиної електронної бази освіти. Договір від 01.04.2014 р. з ТОВ 
Кійко С.О. погоджено з Міністерством освіти і науки України. Договір від 
01.10.2001 р. № б/н ТОВ «Рубікон-А» погоджено з корпорацією Укрбуд, 
документи щодо пролонгації договору оренди направлені для погодження в 
Міністерство освіти і науки України.

5. Наявність передплати на 2016-2017 н.р. за фахові періодичні видання.

На 2017 рік здійснено передплату фахових періодичних видань на 
журнали: «Безпека життєдіяльності», «Будівництво України», «Охорона праці 
та пожежна безпека», квитанції передплати є в наявності, наведені в додатку 
№5 до висновків експертної комісії.

6. Інформація щодо зауважень які були зроблені під час попередніх 
перевірок, та заходів щодо їх усунення.

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



Викладач випускової комісії Христоєва О.В. пройшла стажування в 
МРК «Теплоенергія» з 27.12.2013 по 30.06.2013, наказ від 27.12.2013 № 10.

Представники виробництв беруть участь у проведенні студентських 
технічних конференцій, призначаються головами Державних екзаменаційних 
комісій.

7. Згідно поданих акредитаційних матеріалів, за викладачем Христоєва
О.В. закріплено 9 навчальних дисциплін.

В таблиці 5.3 Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес спеціальності акредитаційної справи було вказано навчальні 
дисципліни, які викладач Христоєва О.В. викладала з моменту попередньої 
акредитації з 2012 року по 2017 рік.

8. Відсутня наявність та термін дії угод про проходження практик

Договори та журнал їх реєстрації про проходження практик є в 
наявності, інформація про бази практик наведено в додатку № 6 до висновків 
експертної комісії.

9. Відсутня таблиця дотримання Технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Таблиці є в наявності, наведені в додатку № 10 до висновків експертної 
комісії.

10. Відсутня інформація щодо опису внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти ДВНЗ 
«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» є в наявності, 
наведене в додатку № 1 до висновків експертної комісії.

Голова експертної комісії .М.В.Губинський



X Загальні висновки і пропозиції

Заклад освіти: ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну».

Галузь знань: 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування
(14 Електрична інженерія)

Спеціальність: 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання»,

(144 Теплоенергетика, спеціалізація: 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»).

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Експертна комісія у складі:

Голова експертної комісії: Губинський Михайло Володимирович,
завідувач кафедри промислової 
теплоенергетики Національної
металургійної академії України, доктор 
технічних наук, професор

Члени експертної комісії: Аносова Зоя Борисівна, завідувач
відділення газопостачання і будівництва 
доріг Державного вищого навчального 
закладу «Кіровоградський будівельний 
коледж»

розглянула подані на акредитаційну експертизу матеріали, перевірила 
рівень підготовки фахівців за заявленою спеціальністю 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» і у підсумку експертного оцінювання 
дійшла висновку:

1. Подана на акредитаційну експертизу документація є достовірною, 
повною за обсягом та відповідає акредитаційним вимогам за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

2. Концепція діяльності, матеріально-технічне, кадрове, навчально- 
методичне забезпечення, соціальна інфраструктура, фінансово-майнові гарантії 
коледжу відповідають заявленому рівню підготовки фахівців спеціальності
5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання».

3. Освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна 
характеристика, засоби діагностики якості вищої освіти, навчальний план та
Голова експертної комісії М.В.Г убинський



якість знань студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» відповідають вимогам АК України і 
забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

4. Зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.05060103 «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика»), спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» відповідає державним стандартам вищої освіти .

5. Організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення 
спеціальності відповідають акредитаційним вимогам.

6. Кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку спеціалістів 
даної спеціальності, відповідає акредитаційним вимогам.

7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає 
нормативним вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 
теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» (144 
«Теплоенергетика», спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання»).

8. Організаційні та методичні заходи забезпечують формування якісного 
контингенту що здійснюється за Умовами прийому відповідно до Правил 
прийому до вищих навчальних закладів, рекомендованого Міністерством освіти 
і науки України.

Акредитаційна комісія вважає за необхідне висловити зауваження, які не 
впливають на рішення щодо спроможності акредитації спеціальності, але 
дозволять поліпшити якість підготовки та збільшити контингент студентів на 
спеціальності:

- продовжувати поповнювати бібліотеку коледжу технічною 
літературою;

- поширити співпрацю з підприємствами для проходження стажування 
викладачів випускової комісії;

- продовжити поповнення фонду ліцензованих пакетів і прикладних 
програм для використання в навчальному процесі під час вивчення дисциплін 
професійної та практичної підготовки.

Голова експертної комісії М.В.Губинський



На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України зробила висновок про можливість акредитації 
спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного 
устаткування і систем теплопостачання» (144 «Теплоенергетика»), 
спеціалізації «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і 
систем теплопостачання» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми 
навчання.

Голова експертної комісії - завідувач кафедри 
промислової теплоенергетики Національне “ 
металургійної академії України, доктор
технічних наук, професор М.В.Губинський

Т 7“

Член експертної комісії - завідувач відділення 
газопостачання і будівництва доріг Державного 
вищого навчального закладу «Кіровоградський 
удівельний коледж»

Дата «24» лютого 2017р.

З висновками експертної комісії ознаі
ДиректорДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»

Голова експертної комісії



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
відповідності нормативам для підготовки фахівців з вищою освітою

Заклад освіти: ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.06050103 «Монтаж і обслуговування»_______________________

Н азва показника норм ативу
Н ормативний

рівень
Ф актичний

рівень
Відповідність

1. Загальні вимоги
1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів АРК, 
обласною, Київською, Севастопольською міською 
державною адміністрацією

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

+

50/25

+

50/25

відповідає

відповідає

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин)
У тому числі на постійній основі
2.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових навчальних 
дисциплін)
У тому числі на постійній основі
з них: докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється врахувати 
до Уі кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників або навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
2.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин)
У тому числі на постійній основі
з них: докторів наук або професорів (при розрахунку 
частки докторів наук, професорів дозволяється врахувати 
до Уг кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників або навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України)
2.4 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин):
- гуманітарна та соціально-економічна підготовка;
- природничо-наукова підготовка;
- професійна та практична підготовка.

25
25
25
25

63
75
80
42

+38
+50
+55
+17

2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + відповідає

2.6 Наявність кафедри зі спеціальної підготовки, яку - - -

Голова експертної комісії М.В.Губинський



очолює фахівець відповідної науково -  педагогічної 
спеціальності:

доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

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

100 100 відповідає

3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком 
(у % від потреби)

70 100 +30

3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць 
на 100 студентів

6 6,1 +0,1

3.4 Наявність пунктів харчування + + відповідає
3.5 Наявність спортивного залу + + відповідає
3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику + + відповідає
3.7 Наявність медичного пункту + + відповідає

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти)

+ + відповідає

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

+ + відповідає

4.3 Наявність навчального плану, 
затвердженого в установленому порядку

+ + відповідає

4.4 Наявність навчально-методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни навчального плану (%): 
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін

100 100 відповідає

4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт

100 100 відповідає

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

100 100 відповідає

4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової підготовки (%)

100 100 відповідає

4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (%) 100 100 відповідає
4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ + відповідає

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

100 100 відповідає

4.9 Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ + відповідає

5. Інформаційне забезпечення
5.1 Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, що містяться у власній бібліотеці (%)

100 100 відповідає

5.2 Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загального контингенту студентів (%)

3 6 +3

5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями

2 5 +3

5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до 
Інтернет як джерела інформації:

наявність обладнаних лабораторій 
наявність каналів доступу

+
+

+
+

відповідає
відповідає

6.Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1 Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти

Г олова експертної комісії М.В.Губинський



6.1.1 Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 відповідає

6.1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, %

100 100 відповідає

6.2 Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше 

6.2.1 Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання; % 90 97,7 +7,7
- якісно ( на 5 і 4) виконані контрольні завдання; % 50 53,5 +3,5

6.2.2 Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання; % 90 97,9 +7,9
- якісно ( на 5 і 4) виконані контрольні завдання; % 50 55,3 +5,3

6.2.3 Рівень фахової підготовки:
успішно виконані завдання з дисциплін фахової 
підготовки; %

90 100 +10

- якісно ( на 5 і 4) виконані контрольні завдання з 
дисциплін фахової підготовки; %

50 57,9 +7,9

6.3 Чисельність викладачів постійного складу, що 
обслуговують спеціальність, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 відповідає

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

+ + відповідає

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Г.І.Филипенко

М.В.Губинський

З.Б.Аносова

Голова експертної комісії М.В.Г убинський



Технологічні вимоги щодо матерільно-технічного забезпечення освітньої
діяльності

у сфері вищої освіти

Н азва показника норм ативу
Н ормативи  

ий рівень
Ф актичний

рівень
Відповідність

Започаткування провадження освітньої діяльності

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

2,4 17,5 +

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій) 10 2 -8

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у т. ч. читального залу + + відповідає
2) пунктів харчування + + відповідає
3) актового чи концертного залу + + відповідає
4 )спортивного залу + + відповідає
5) стадіону та/або спортивних майданчиків - -

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

Провадження освітньої діяльності

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

+ + відповідає

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

І. Филипенко 

В.Губинський 

Б. Аносова

Голова експертної комісії



Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти

Н азва показника нормативу
Н ормативи  

нй рівень
Ф актичний

рівень
В ідповідність

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + + відповідає
2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього

+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану + +

відповідає

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

+ +
відповідає

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик + +

відповідає

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

відповідає

7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів + +

відповідає

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії

Члени комісії експертної комісії

Голова експертної комісії



Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої

діяльності у сфері вищої освіти

Н азва показника норм ативу
Н ормативи  

ий рівень
Ф актичний

рівень
В ідповідність

Започаткування провадження освітньої діяльності

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

не менш 
як 
два 

наймену
вання

5 відповідає

Провадження освітньої діяльності

2. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна (наукових 
кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи 
та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ + відповідає

3. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін)

ЗО ЗО відповідає

Директор коледжу 

Голова комісії експертної комісії 

Члени комісії експертної комісії

Г.І.Филипенко 

.Губинський 

3.Б. Аносова

Голова експертної комісії



Міністерство освіти і науки України
(найменування центрального органу виконавчої влади, власника)

'еравжавний вищий навчальний заклад "Харківський коледж будівництва архітектури та дизайну"
(повне найменування вищого навчального закладу)

'І. Филипенко
ініціали)

педагогічною радоюколеджу 22.03.2016 року протокол №5

підготовки молодшого спеціаліста
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань 14 "Електрична інженерія”
(шифр і назва галузі)

Н А В Ч А Л Ь Н И М  П Л А Н

Форма № Н-3.01

Кваліфікація технік-теплотехнік
(назва)

Строк навчання 3 роки 05 міс.
(роки і місяці)

на основі базової загальної середньої освіти
(зазначається освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень)

спеціальність 144 "Теплоенергетика"
(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація " М он таж  і о б сл у го в у в а н н я  теп л о т ех н іч н о го  у ста т к у в а н н я  І си стем  теп л о п о ст а ч а н н я " ___
(назва спеціалізації)

Форма навчання денна
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)
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Захист дипломний проект VII



V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кі
ль

кі
ст

ь 
кр

ед
ит

ів
 

ЄК
ТС

Кількість годин Розподіл годин за тиждень за курсами і семестрами

ек
за

ме
ни

за
лі

ки

курсові

за
га

ль
ни

й 
об

ся
г

аудиторних І курс II курс Ш курс IV курс

пр
ое

кт
и 8

1
О
О. вс

ьо
го

утому числі:

са
мо

ст
ій

ні
 р

об
от

е

семестри

ле
кц

ії

ла
бо

ра
то

рн
і

пр
ак

ти
чн

і

1 2 3 4 5 6 7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1 Всесвітня історія 2 2,9 104 95 95 9 51 3 44 2
1.2 Географія 2 1,4 53 44 44 8 44 2
1.3 Українська мова ДПА4 3,9 140 110 78 32 28 44 2 32 2 34 2
1.4 Українська література 2 5,8 210 168 168 42 102 6 66 3
1.5 Світова література 2 2,9 104 95 95 9 51 3 44 2
1.6 Іноземна мова* (Іноземна мова за проф спрямуванням) 4 4,4 160 144 144 16 34 2 44 2 32 2 34 2
1.7 Математика ДПАЗ 7,8 280 264 264 16 68 4 132 6 64 4
1.8 Інформатика* (Інформатика і осн. комп. моделювання) 2 2,22 80 78 18 60 2 34 2 44 2
1.9 Фізика ДПАЗ 4,44 160 117 87 30 43 51 3 44 2 32 2
1.10 Астрономія 1 0,9 34 34 34 34 2
1.11 Хімія 2 3,9 140 112 82 зо 28 68 4 44 2
1.12 Біологія 2 3,4 122 78 60 18 44 34 2 44 2
1.13 Історія України** 2 2,2 80 78 78 2 34 2 44 2
1.14 Економіка* (Економічна теорія) 4 1,5 54
1.15 Людина і світ 2 0,9 34 22 22 12 22 1
1.16 Правознавство* (Основи правознавства) 1,5 54
1.17 Художня культура* (Культурологія) 1,5 54
1.18 Екологія* (Основи екології) 1,5 54
1.19 Технологія* (Вступ до спеціальності) 1,5 54
1.20 Фізична культура* (Фізичне виховання) 4 4,4 160 144 144 6 34 2 44 2 32 2 34 2
1.21 Захист Вітчизни 2 1,9 70 61 61 9 17 1 44 2

Основи медико-санітарної підготовки 9
1 1 Усього:| 5 1 12 60,9 | 2201 | 1644 І 1125 | 78 441 |1 283 | 612 36 І 748 34 | .... 192 12 | 102 6 | 1

1 НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготвки

ГСЕ.01.01 Історія України 4 1,5 54 34 34 20 34 2
ГСЕ.01.02 Українська мова за професійним спрямуванням 6 1,5 54 22 6 16 32 22 2
ГСЕ.01.03 Культурологія (Художня культура) 3 1,5 54 32 32 22 32 2
ГСЕ.01.04 Основи філософських знань 6 1,5 54 22 22 32 22 2
ГСЕ.01.05 Основи економічних теорій (Економічна теорія) 3 1,5 54 32 32 22 32 2
ГСЕ.01.06 Основи правознавства (Правознавство) 3 1,5 54 32 32 22 32 2
ГСЕ.01.07 Соціологія 7 1,5 54 40 40 14 40 4
ГСЕ.01.08 Іноземна мова за проф. спрямуванням (Іноземна мова) 6 6 216 48 48 168 26 2 22 2
ГСЕ.01.09 Фізичне виховання (Фізична культура) 6 6 216 96 96 120 52 4 44 4
! 1 Усього:] 1 8 11,5 | 810...| ..358 ] "198 | 1 160 | 452 | 1 96 6 | 34 2 | "78 6 | 110 ю  і 4 0  4

1.2 Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової  та загаліьноекономічної підготвки
МПН.02.01 Інженерне креслення 4 3,75 135 82 82 53 48 3 34 2
МПН.02.02 Основи технічної механіки 4 2,25 81 51 41 10 30 51 3
МПН.02.03 Основи електротехніки 3 2,25 81 48 32 16 33 48 3
МПН.02.04 Гідравліка 4 2,25 81 51 33 18 зо 51 3
МПН.02.05 Інженерна геодезія 3 2,25 81 48 28 20 33 48 3
МПН.02.06 Основи екології (Екологія) 4 1,5 54 34 34 20 34 2
МПН.02.07 Безпека життєдіяльності 5 1,5 54 26 26 28 26 2
МПН.02.08 Техніка користування ЕОМ 4 3,75 135 82 12 70 53 48 3 34 2
МПН.02.09 Теплотехніка 4 2,25 81 51 41 10 30 51 3
МПН.02.10 Гідравлічні машини 5 1,5 54 26 26 28 26 2
МПН.02.11 Матеріалознавство 3 2,25 81 64 56 8 17 64 4

1 Усього:] з  1 * II..... і ... 25,5 918 | ..563 ] ....329 | тс. і 210 | 1,1 355__ | , і "156 16 1 255 15 J ......52 4 J г : : :..і



1 1 2 1 3 1 4 І 5 1 6 1 7 І 8 І 9 І 10 1 11 І 12 1 13 1 14 | 15 | 16 | 17 І 18 | 19 | 20
1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки

ПП.03.01 Котельні установки і воодпідготовка 5 4КР 4,5 162 120 120 42 68 4 52 4
rm.03.02 Теплопостачання 6 6КП 4,5 162 103 103 59 26 2 66 6
ПП.03.03 Теплотехнічне обладнання 5 3 108 78 78 30 78 6
ПП.03.04 Монтаж, наладка і експлуатація теплотехнічного обладнання 6 3,75 135 66 66 69 66 6
ПП.03.05 Технологія і організація будівництва та ремонту теплових мереж та споруджень 7 2,25 81 60 60 21 60 6
гаі.03.06 Контрольно-вимірювальні прилади і автоматизація теплових процесів 7 2,25 81 60 60 21 60 6
ПП.03.07 Основи охорони праці 6 2,25 81 33 33 48 33 3
ПП.03.08 Економіка і планування виробництва 7 7КР 3,75 135 62 62 73 22 2 40 4
ПП03.09 Охорона праці в галузі 7 1 36 20 20 16 20 2

Усього: 6 1 | 2 - 27,25 981 | 602 | 602 379 68 4 156 12" 187 17 [... 180 18
Усього за нормативною частиною: 10 "..... 19....... 1 2 ’  75,25' ■ 2709 1523 ' 1129 24 370 1186 ...612 36 | 748 34 544 34 459 27 286 22 297 27 220 22

2 ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИ 
2.1 Дисципліни самостійного вибору ні

СЦИІШ
печально

НИ
го закладу

ВД.03.01 Основи систем автоматизації проектування 6 3 108 96 26 70 12 52 4 44 4
ВД.03.02 Спецкреслення 4 1,5 54 34 34 20 34 2
ВД.03.03 Вища математика 4 2,25 81 51 10 41 30 51 3
ВД.03.04 Хімія 3 1,5 54 32 22 10 22 32 2
ВД.03.05 Фізика 4 1,5 54 34 24 10 20 34 2
ВД.03.06 Гідравлічні машини 1,5 54 26 26 28 26 2
ВД.03.07 Т еплопостачання 0,5 18 11 11 7 11 1
ВД.03.08 Основи підприємницької та управлінської діяльності 7 1,5 54 ЗО 30 24 30 3
ВД.03.09 Будівельні конструкції 4 1,5 54 34 34 20 34 2
ВД.03.10 Вступ до спеціальності 3 1,5 54 44 44 10 44 2
ВД.03.11 Основи газопостачання 7 1,5 54 50 50 4 50 5
ВД.03.12 Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря 5 к п 3 108 78 66 12 30 78 6
ВД.03.13 Розрахунок теплових схем котельні 6 1,5 54 44 44 10 44 4
ВД.03.14 Зварювання та різання матеріалів 5 1,5 * 54 ; 26 26 28 26 2
1 Усього:] 5.... 1 1 1 - 23,7$ ] 855 | 590 1 413 | .......20 .... ] 157 1.....265' | 44 2 J 32 2 ] ..... 153 9 ..... | 182 14...| .....99 9" | 80 8

3. Пітктична підготовка
ПП.01 Слюсарно-механічна 4 3 1 108 60 60 48 +
ПП.02 Геодезична 4 з 108 60 60 48 +
ПП.03 По ремонту теплотехнічного обладнання 5 4,5 162 90 90 72 +
ПП.04 Практика на отримання робітничої професії 6 6 216 120 120 96 +
ПП.05 Технологічна 6 9 324 180 180 144 +
ПП.06 Переддипломна 7 6 ; 216 120 120 96 +

1 Усього:] ...... 6 | '31, $ ' 11 И34 | 630 ] 630— ] 504 II 1
Дипломне проектування 9 324 324
Екзаменаційні сесії 10,5 || 378 378
Загальна кількість 15 42 2 2 150 | 5400 2743 1542 1 44 1157 2657 612 36 792 36 576 36 612 36 468 36 396 36 300 зо
Кількість годин на тиждень 612 36 748 34 544 34 459 27 286 22 297 27 220 22
Кількість екзаменів 2 2 4 2 4 2
Кількість заліків 1 9 9 10 5 6 6
Кількість курсових проектів 1 1
Кількість курсових робіт 1 1

Завідувач відділення __ £

Голова випускової комісії___

Л.І. Збукер 

О.В. Христоєва
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1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1 Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти у ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» (далі -  Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІІ (стаття 16. Система забезпечення 
якості вищої освіти).

1.2 Відповідно до концепції розвитку Державного вищого навчального 
закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» (далі -  
Коледж) забезпечення якості вищої освіти на рівні державних стандартів є 
пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всього колективу 
Коледжу.

Стандарти із забезпечення якості вищої освіти -  це нормативний доку
мент, який регламентує діяльність адміністрації, викладачів і студентів із 
забезпечення якості освіти, визначає міру їхньої відповідальності.

Якість освіти -  характеристика освіти, що відображає відповідність 
результатів навчання, освітніх процесів актуальним цілям розвитку особи й 
суспільства.

З метою реалізації системи забезпечення Коледжем якості вищої освіти 
визначено такі принципи: вмотивованість, індивідуальність, 
диференційованість, об’єктивність, інформативність, публічність, відкритість, 
єдність вимог, інноваційність, комплексність, прозорість.

Зазначені принципи застосовуються при проведенні процедур, що 
сприяють забезпеченню якості вищої освіти, а саме: планування, моніторинг, 
оцінювання, аналіз, контроль, коригування, оприлюднення.

Дієвість системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 
Коледжі досягнута шляхом впровадження таких заходів:

- постійний моніторинг галузевих стандартів освітніх програм, вимог 
ринку праці щодо наповнення змісту варіативних компонентів освітніх 
програм;

- впроваджено щорічне рейтингове оцінювання діяльності педагогічних 
працівників Коледжу;

- оцінювання якості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти 
реалізується щорічно шляхом контролю остаточних знань студентів, поточного 
та підсумкового контролю;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється згідно 
з щорічним планом Коледжу з підвищення кваліфікації;

- необхідні ресурси для організації освітнього процесу, у т.ч. самостійної 
роботи студентів, за кожною освітньою програмою, забезпечуються Коледжем 
відповідно до державних ліцензійних умов.

Система забезпечення якості освіти в Коледжі базується на принципах:
- адаптації вимог «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти» до особливостей освітньої діяльності 
Коледжу;



- урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення 
якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів та

допоміжного персоналу;
- компетентісного підходу до формування мети, змісту та результатів 

навчання;
- упровадження продуктивного навчання, що ґрунтується на інтеграції 

навчальної діяльності;
-практичної спрямованості навчального процесу;
-сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в 
Коледжі.

Стандарти із забезпечення якості освіти застосовуються до різних 
напрямів освітньої діяльності в Коледжі з метою постійного поліпшення якості 
навчального процесу та гарантування якості результатів навчання.

Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти (стандарту) загальні й 
застосовуються в усіх структурних підрозділах Коледжу.

Стандарт складається з семи розділів, які стосуються:
-цілей та змісту навчання (формування цілей та змісту навчання, 

узагальнена модель випускника Коледжу);
-вимог до якості організації навчального процесу (зміст навчального 

процесу, прозорість і зрозумілість навчального процесу);
-гарантування якості викладацького складу (визначення компетентностей 
науково-педагогічних працівників, процедури відбору та прийому на роботу 
педагогічних працівників, забезпечення ефективності педагогічної діяльності 
викладача, процедури роботи з викладачами);

-забезпечення навчального процесу ресурсами (навчально-методичне 
забезпечення навчального процесу, застосування продуктивних методик та 
технологій навчання);

-забезпечення практичної готовності майбутніх фахівців (професійне 
спрямування теоретичної підготовки за спеціальностями; професійне 
спрямування практичних, семінарських, лабораторних занять, навчальних 
практик, самостійної роботи, виконання курсових робіт (проектів) за 
спеціальностями; формування готовності до професійної діяльності під час 
виробничої практики, виконання дипломних проектів);

-адаптації студентів першого року навчання (соціальна адаптація 
студентів першого року навчання, навчальна та професійно-спрямована 
адаптації студентів першого року навчання);

-моніторингу забезпечення якості (моніторинг якості результатів 
навчання, моніторинг управління якістю навчального процесу)._

II. Формування цілей та змісту навчання

Навчальні плани з підготовки фахівців розробляються на основі 
Галузевих стандартів вищої освіти України (далі -  ГСВОУ).



Перелік компетентностей та очікуваних результатів навчання, їх 
відповідність ГСВОУ подані в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, 
освітньо-професійній програмі підготовки та їх варіативних частинах. Зміст 
навчальних дисциплін сформований за принципом фундаменталізації, 
відповідає запланованим результатам навчання, що сприятиме уникненню 
дублювання результатів навчання й оптимальному використанню навчального 
часу. Обсяг навчальних дисциплін установлюється на основі аналізу реального 
навантаження студента.

Адміністрація Коледжу координує розробку й погоджує навчальні 
рограм, аналізує їх відповідність вимогам державних стандартів, і н ттти 
нормативно-правовим актам у сфері освіти.

При розробці програм навчальних дисциплін враховуються вимоги 
освітньо-професійної характеристики випускника вищого навчального закладу, 
тобто узагальнена модель випускника.

Узагальнена модель випускника Коледжу втілює цілі навчання та основні 
положення навчальних програм і базується на засадах компетентісного підходу. 
Вона є системою загальних та фахових компетентностей.

Адміністрація Коледжу бере участь у формуванні моделі випускника 
відповідно до державних та галузевих стандартів, а також вимог роботодавців, 
враховуючи специфіку напрямів та профілю підготовки з цілями та змістом 
навчальних програм.

Органи студентського самоврядування можуть обговорювати модель 
випускника та вносити пропозиції адміністрації щодо її вдосконалення.

III. Вимоги до організації навчального процесу
Навчальний процес ґрунтується на принципах прозорості, доступності й 

сконцентрованого підходу до викладання.
Усі освітні заходи (аудиторні заняття, самостійна робота, творчі завдання, 

практична підготовка, результати навчання й засоби діагностики та ін.) 
визначаються передбачуваними результатами навчання, які базуються на 
засадах партнерства у взаємовідносинах викладач-студент. Студенти повинні в 
повному обсязі бути проінформовані про всі вимоги, процедури, зміст 
навчального процесу та очікувані результати навчання.

Адміністрація розробляє зразки навчальної документації, контролює 
дотримання всіма учасниками навчального процесу основних його принципів, 
організовує взаємодію структурних підрозділів в усіх питаннях організації 
навчального процесу.

Адміністрація здійснює організаційні заходи, контролює якість 
підготовки навчальної документації, координує процедури реалізації 
навчальних програм на відділеннях.

Усі етапи й заходи з організації навчального процесу є прозорими і 
зрозумілими для всіх учасників навчального процесу та зацікавлених сторін.

Реалізація Стандартів забезпечує доступність, прозорість і зрозумілість 
всієї інформації щодо організації освітнього процесу в Коледжі для суб’єктів 
навчального процесу і всіх зацікавлених сторін.



Адміністрація розробляє концептуальні підходи до забезпечення прозо 
рості та зрозумілості навчального процесу в Коледжі. Аналізує ефективність та 
прозорість організації навчального процесу. Забезпечує оприлюднення рішень 
педагогічної ради коледжу, рішень методичної ради.

Навчальна частина відповідає за оприлюднення розкладу занять, графіків 
навчального процесу, розкладу складання іспитів та заліків, а також за 
наявність цих документів на відділеннях Коледжу.

Навчальна частина відповідає за інформованість студентів про 
організацію навчального процесу з викладання дисциплін на відділеннях.

В Коледжі розроблена і впроваджена система оцінювання якості знань 
студентів, яка регламентується відповідним Положенням.

Органи студентського самоврядування вносять пропозиції завідувачам 
відділень або адміністрації щодо підвищення рівня прозорості і зрозумілості в 
організації навчального процесу.

IV. Гарантування якості викладацького складу
Професійно-кваліфікаційний рівень викладацького складу Коледжу 

відповідає державним вимогам та вимогам, що визначені педагогічною радою 
та враховують специфіку та потреби напряму підготовки.

Педагогічні працівники володіють професійними, психолого- 
педагогічними, комунікативними, організаційно- управлінськими та ін. 
компетентностями, які дозволяють вирішувати основні статутні завдання 
Коледжу. Професійні компетентності враховують специфіку конкретної 
спеціальності.

Адміністрація розробляє типові вимоги до компетентностей педагогічних 
працівників Коледжу та створює умови для їхнього професійного розвитку.

Адміністрація визначає та затверджує вимоги до компетентностей 
педагогічних працівників відповідно до специфіки та потреб напрямів 
підготовки майбутніх фахівців і стратегічного розвитку Коледжу.

Адміністрація затверджує форму, процедуру та періодичність оцінювання 
рівня компетентностей викладацьких кадрів. Визначає критерії та показники 
оцінювання рівня компетентностей викладацького складу Коледжу.

Претенденти на посади педагогічних працівників доводять здатність 
займатися викладацькою діяльністю. Процедура відбору та прийому на роботу 
педагогічних працівників регламентується нормами державного законодавства.

Відбір здійснюється з урахуванням здатності претендентів до 
педагогічної роботи. Критерії відбору визначаються та періодично 
оновлюються адміністрацією Коледжу. Дотримання процедури відбору та 
прийому на роботу контролюєтьсядиректором та старшим інспектором відділу 
кадрів.

Адміністрація розробляє вимоги до обрання та прийняття на роботу 
педагогічних працівників Коледжу.

Адміністрація затверджує перелік додаткових вимог, які відповідно до 
галузевої специфіки визначають здатність претендента здійснювати 
педагогічну діяльність і закріплюються у посадових інструкціях.



Навчальна частина розробляє перелік додаткових вимог, які відповідно до 
галузевої специфіки визначають здатність претендента здійснювати 
педагогічну діяльність і закріплюються у посадових інструкціях.

Забезпечення ефективності педагогічної діяльності викладача передбачає 
створення умов якісної навчальної, наукової, методичної та соціально- 
гуманітарної роботи, спрямування його діяльності на прогрес навчальних 
результатів студентів.

Оцінка якості навчальної, методичної, організаційної та соціально- 
гуманітарної діяльності викладача ураховує показники щорічних рейтингів 
Коледжу з наукової, методичної та соціально-гуманітарної роботи. Оцінка 
якості навчальної роботи визначається на підставі результатів директорських 
контрольних робіт, проведення викладачем відкритих занять, даних опитування 
студентів щодо якості викладацької діяльності, результатів експертних оцінок 
провідних фахівців Коледжу.

Адміністрація створює умови із забезпечення якісної професійної 
діяльності викладачів, окреслює стратегію розподілу повноважень та 
відповідальності педагогічних працівників, формує основи корпоративної 
культури в Коледжі.

Адміністрація для оцінки якості діяльності викладачів розробила і 
періодично оновлює систему про стимулювання та підтримку педагогічних 
працівників Коледжу, підходи до формування рейтингу роботи та визначає 
основні підходи щодо оцінки якості навчальної, методичної та соціально- 
гуманітарної роботи педагогічних працівників.

Заступник директора з навчальної роботи конкретизує розподіл 
повноважень та відповідальності педагогічних працівників. Навчальна частина 
створює можливість якісного виконання викладачами всіх видів педагогічної 
роботи, сприяє їх професійному зростанню та здійснює оцінку ефективності їх 
діяльності.

Студенти беруть участь у визначенні ефективності педагогічної 
діяльності викладачів (формування мотивації до оволодіння навчальними 
дисциплінами, здатності до творчого розв’язання професійних завдань, 
наявність практико-орієнтованого змісту навчального матеріалу, об’єктивне 
оцінювання діяльності студентів, розвиток студентського колективу тощо) й 
подають відповідні пропозиції завідувачам відділень.

Якщо за результатами експертної оцінки фаховий рівень викладача не 
відповідає вимогам Коледжу щодо компетентності педагогічних працівників, то 
реалізується процедура дострокового розірвання з викладачем контракту 
відповідно до чинних вимог.

Адміністрація розглядає та приймає остаточне рішення щодо 
продовження або не продовження трудових відносин з викладачем, який був 
прийнятий на роботу за строковим договором, у тому числі й дострокового 
розірвання договору.

Навчальна частина вживає заходи щодо попередження та усунення 
ситуації невиконання викладачами виконання посадових обов’язків та вимог 
Коледжу щодо компетентності педагогічних працівників. У разі неефективності



цих дій на засіданні предметних (циклових) комісій розглядається педагогічна 
діяльність викладача, який стабільно демонструє професійну нездатність. За 
рішенням предметної (циклової) комісії ця проблема виноситься на розгляд 
педагогічної ради Коледжу.

Органи студентського самоврядування можуть виносити питання щодо 
педагогічної діяльності викладача, який систематично демонструє професійну 
нездатність, на розгляд педагогічної ради Коледжу та виходить з пропозиціями 
до директора і старшого інспектора з кадрів розглянути роботу викладача.

V. Забезпечення навчального процесу ресурсами

Ресурсне забезпечення навчального процесу носить комплексний 
характер та уможливлює засвоєння навчального компонента (курсу) на рівні 
освітнього стандарту.

Навчально-методичні комплекси відповідають вимогам компетентісного 
підходу до результатів навчання й систематично оновлюються. Перелік 
документів визначається Положенням про організацію освітнього процесу. 
Матеріально-технічна база підтримується на рівні, необхідному для досягнення 
очікуваних результатів навчання.

Адміністрація підтримує матеріально-технічне забезпечення навчального 
процесу на необхідному рівні. Перевіряє наявність, якість та доступність для 
студентів навчально-методичного забезпечення.

Г олови предметних (циклових) комісій аналізують відповідність 
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу вимогам державних 
стандартів і вносять пропозиції адміністрації щодо його вдосконалення.

Заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділень та голови 
предметних (циклових) комісій контролюють навчально-методичні комплекси з 
кожної навчальної дисципліни і відповідають за інформованість студентів про 
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

Викладачі розробляють навчально-методичні комплекси з кожної 
навчальної дисципліни, які мають практико-орієнтовний характер з 
урахуванням специфіки професійного напряму. У процесі викладання 
дисциплін використовуються продуктивні технології навчання, орієнтовані на 
досягнення студентами визначених результатів навчання.

Адміністрація сприяє впровадженню в Коледжі продуктивних технологій 
навчання шляхом направлення викладачів на курси підвищення кваліфікації, 
семінари, конференції, тренінги, забезпечує контроль якості використання 
ефективних технологій навчання.

Адміністрація відповідає за впровадження продуктивного навчання, що 
ґрунтується на інтеграції навчальної діяльності студентів; розробляє шляхи 
використання можливостей інформаційних ресурсів Коледжу в процесі 
викладання навчальних дисциплін, забезпечує відбір найбільш ефективних 
технологій навчання студентів з урахуванням специфіки дисципліни та рівня 
підготовки студента; розробляє засоби контролю сформованості галузевих



компетентностей: компетентісно- орієнтовані тести, тести практичних умінь, 
тести перевірки знань тощо.

VI. Забезпечення практичної готовності майбутніх фахівців до 
професійної діяльності

Зміст навчальних дисциплін ґрунтується на розв’язанні практико- 
орієнтованих завдань майбутньої професійної діяльності. У змісті кожного 
навчальної дисципліни фундаментального та фахового циклів чітко визначені 
та практико-орієнтовані завдання, розв’язання яких забезпечується оволодінням 
знань цієї дисципліни.

Адміністрація здійснює контроль наявності професійного спрямування та 
відповідності переліку практико-орієнтованих завдань, які повинен вирішувати 
майбутній фахівець, відповідність знань сучасним вимогам. Для цього 
проводиться відвідування навчальних занять, аналіз навчально- методичних 
комплексів з навчальних дисциплін та інші заходи.

На засіданнях предметних (циклових) комісій обговорюється, 
затверджується зміст навчально-методичних комплексів та перелік практико- 
орієнтованих завдань з навчальних дисциплін фундаментального та фахового 
циклів навчального плану спеціальності.

Практична підготовка під час практичних, семінарських, лабораторних 
занять, навчальних практик, самостійної роботи, виконання курсових робіт 
(проектів) забезпечується набуттям студентами базового рівня готовності до 
виконання професійно-орієнтованих завдань майбутньої професійної 
діяльності.

У змісті практичної підготовки з кожної навчальної дисципліни чітко 
визначені ті практико-орієнтовані завдання, розв’язання яких забезпечується 
набуттям базового рівня готовності майбутніх фахівців з урахуванням сучасних 
досягнень теорії та практики з цієї дисципліни.

Адміністрація організовує моніторинг реалізації переліку практико- 
орієнтованих завдань навчання за спеціальністю. Організація всіх видів 
практик, виконання дипломних проектів забезпечують формування готовності 
майбутніх фахівців до розв’язання практико-орієнтованих завдань відповідно 
до специфіки сучасних виробництв та потреб роботодавців.

Зміст процесу формування готовності до професійної діяльності 
базується на переліку фахових компетентностей та практико-орієнтованих 
завданнях, до складання яких залучаються роботодавці та органи студентського 
самоврядування.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи здійснює контроль 
відповідності змісту практик та приймає рішення щодо вдосконалення 
формування готовності студентів до професійної діяльності.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи та керівники 
практик на підставі визначених фахових компетентностей визначають перелік 
практико-орієнтованих завдань, добирають бази практик відповідно до цього 
переліку, удосконалюють заходи адаптації студентів на місці проходження



практики, розробляють критерії оцінювання результатів формування готовності 
до професійної діяльності, забезпечують взаємодію з роботодавцями.

VII. Адаптація студентів першого року навчання

Студенти першого року навчання в короткий термін ознайомлюються з 
інформаційним пакетом, що містить правила внутрішнього розпорядку 
Коледжу, вимоги до навчання, правила проживання в гуртожитку, історію та 
структуру Коледжу, норми корпоративної культури тощо. Усіма учасниками 
навчально-виховного процесу визначається зміст інформаційного пакету та 
координується робота щодо адаптації студентів першого року навчання.

Адміністрація розробляє та затверджує інформаційний пакет із соціальної 
адаптації студентів першого року навчання; комплекс заходів адаптації 
студентів першого року навчання та організовує моніторинг її результативності 
на підставі визначених нею критеріїв; забезпечує реалізацію заходів щодо 
соціальної адаптації студентів першого року навчання, готує та надає додаткову 
інформацію, що конкретизує умови перебування в Коледжі; бере участь у 
моніторингу результатів соціальної адаптації студентів першого року навчання.

Класні керівники академічних груп студентів першого року навчання та 
вихователь гуртожитку забезпечують ознайомлення студентів першого року 
навчання з інформаційним пакетом та допомагають у реалізації заходів із 
соціальної адаптації.

Органи студентського самоврядування допомагають в адаптації студентів 
першого року навчання, виходять з пропозиціями до керівництва щодо 
вдосконалення заходів та беруть участь у процесі моніторингу соціальної 
адаптації.

Студенти першого року навчання оволодівають достатнім рівнем 
навчальних знань, умінь і навичок, необхідних для навчання за спеціальністю. 
Результати адаптації заслуховуються на засіданнях класних керівників груп, 
педагогічної ради для виявлення студентів, які потребують допомоги.

Адміністрація організовує моніторинг результативності навчальної та 
професійно-спрямованої адаптації студентів першого року навчання на підставі 
визначених нею критеріїв. Директор коледжу організовує обговорення 
результативності проведених заходів щодо навчальної та професійно- 
спрямованої адаптації студентів першого року навчання на адміністративних 
нарадах.

Директор та заступник директора з навчальної роботи беруть участь в 
моніторингу результатів навчальної та професійно-спрямованої адаптації 
студентів першого року навчання.

Студенти беруть участь в обговоренні ефективності змісту навчальної та 
професійно-спрямованої адаптації студентів першого року навчання, надають 
пропозиції адміністрації щодо її удосконалення.



Моніторинг якості результатів навчання спрямований на виявлення 
відповідності навчальних досягнень випускників кваліфікаційним вимогам 
відповідної спеціальності.

Моніторинг якості результатів навчання здійснюється на засадах 
компетентісного підходу та передбачає дослідження рівня сформованості 
загальних та фахових компетентностей відповідно до вимог ОКХ, ОППГТ, 
ГСВОУ, вимогам роботодавців та основних положень моделі випускника 
Коледжу.

Адміністрація формує загальні вимоги до моніторингу якості результатів 
навчання відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
європейському просторі вищої освіти; організовує та проводить моніторинг 
результатів розвитку загальних і фахових компетентностей студентів; 
конкретизує процедури реалізації моніторингу якості результатів навчання 
відповідно до специфіки напрямів підготовки; аналізує результати моніторингу 
та вносить пропозиції щодо коригування навчальних програм.

Моніторинг управління якістю навчального процесу спрямований на 
виявлення можливості навчального процесу забезпечити досягнення цілей та 
змісту навчання.

Моніторинг управління якістю навчального процесу передбачає 
дослідження рівня якості планування, організації, реалізації та контролю 
навчального процесу в Коледжі, взаємодії всіх його учасників з метою 
досягнення цілей навчання.

Адміністрація проводить загальний моніторинг якості навчального 
процесу в Коледжі й розробляє відповідні положення та рекомендації щодо 
його вдосконалення.

Діагностика якості підготовки фахівців здійснюється під час державної 
атестації, у терміни, що передбачені навчальними планами.

Нормативною формою державної атестації є захист дипломного проекту.
Державна атестація випускників в Коледжі здійснюється державними 

екзаменаційними комісіями після завершення навчання з метою встановлення 
фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам 
освітньо-кваліфікаційної характеристики.

ДЕК створюється щороку для певних спеціальностей, у складі: голови та 
членів ДЕК. Залежно від кількості випускників можливе створення декількох 
ДЕК з спеціальності.

Головою ДЕК призначається фахівець у відповідній галузі 
спеціальності, який не є працівником Коледжу.

Одна й та сама особа може бути головою ДЕК не більше трьох років 
поспіль.

Заступником голови ДЕК (за необхідності) можуть призначатися: 
директор або заступник директора з навчальної роботи.

До складу ДЕК входять:
- директор Коледжу або заступники директора;

VIII. Моніторинг забезпечення якості вищої освіти



- завідувач відділенням;
- голови випускових циклових комісій;
- педагогічні працівники Коледжу, які входять до складу випускових 

циклових комісій.
Персональний склад членів ДЕК затверджується наказом директора 

Коледжу не пізніше ніж за місяць до початку роботи ДЕК.
Засідання ДЕК оформлюються протоколами. У протоколах 

відображаються оцінка, отримана студентом під час державної атестації, 
рішення ДЕК про присвоєння студенту освітнього рівня.

Секретар ДЕК призначається наказом директора Коледжу (тим же, що й 
про затвердження персонального складу членів ДЕК) з числа працівників 
Коледжу і не є членом ДЕК. Секретар ДЕК забезпечує правильне і своєчасне 
оформлення документів.

Державні екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком 
навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі 
навчальних планів спеціальностей, затверджується наказом директора Коледжу 
і доводиться до відома випускових циклових комісій. Розклад роботи кожної 
ДЕК, узгоджений з головою ДЕК, готується завідувачем відповідного 
відділення, затверджується заступником директора з навчальної роботи не 
пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів або захисту 
дипломного проекту.

Складання державних екзаменів чи захист дипломного проекту 
проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участі не менше двох третин її 
складу за обов’язкової присутності голови ДЕК.

Рішення ДЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів або 
(та) захисту дипломних проектів, а також про видачу випускникам дипломів 
(дипломів з відзнакою) про закінчення Коледжу, приймається на закритому 
засіданні ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів 
ДЕК, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова 
ДЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член ДЕК, а голова 
підсумовує їх результати по кожному студенту.

Захист комплексного проекту, як правило, планується і проводиться на 
одному засіданні ДЕК. Усі студенти, які виконували комплексний проект, 
повинні бути повною мірою обізнані із загальною частиною проекту і готові до 
запитань членів ДЕК не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини 
проекту.

Результати державних екзаменів та захисту дипломних проектів 
оголошуються головою ДЕК в день їх складання (захисту).

За підсумками діяльності ДЕК голова ДЕК складає звіт, який 
затверджується на її заключному засіданні. У звіті відображаються рівень 
підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності) і характеристика 
знань, умінь та компетентностей випускників, якість виконання дипломних 
проектів, актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, 
техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, 
зауваження щодо забезпечення організації роботи ДЕК тощо.



Звіт про роботу ДЕК після обговорення на її заключному засіданні 
подається заступнику директора з навчальної роботи Коледжу в двох 
примірниках у двотижневий строк після закінчення роботи ДЕК.

Результати роботи, пропозиції і рекомендації ДЕК обговорюються на 
засіданнях випускових циклових комісій.

Випускні дипломні роботи випускові циклові комісії мають подавати в 
архів Коледжу після закінчення роботи ДЕК, де вони зберігаються відповідно 
до вимог законодавства.

IX. Забезпечення публічності інформації про освітні програми та 
кваліфікації

В Коледжі інформація щодо організації навчальної роботи з підготовки 
фахівців розміщена на сайті ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»: hbd@hkbad.com.ua

Сайт коледжу створено з метою оперативного і об'єктивного 
інформування громадськості про діяльність Коледжу.

Створення і функціонування сайту Коледжу спрямоване на вирішення 
таких завдань:

формування цілісного позитивного іміджу Коледжу; 
вдосконалення інформованості громадян про наявність та якість 

освітніх послуг в Коледжі;
створення умов для взаємодії учасників освітнього процесу, 

соціальних партнерів Коледжу;
здійснення обміну педагогічним досвідом; 

стимулювання творчої активності педагогів і студентів; 
створення умов для методичної допомоги студентам; 
для оперативного інформування студентів, викладачів, батьків про 

освітню діяльність в Коледжі;
інформування про заходи Коледжу, розміщення фото-відео

матеріалів.
На сайті Коледжу представлена інформація по розділах:
- загальна інформація про коледж;
- приймальна комісія;
- абітурієнтам;
- плани заходів;
- з життя Коледжу;
- новини Коледжу;
- студентам;
- публічна інформація;
- керівництво Коледжу.

mailto:hbd@hkbad.com.ua


Імідж Коледжу формується переважно завдяки зовнішнім оцінкам, 
однак, основним механізмом забезпечення якості освіти є наявність ефективної 
системи самооцінювання.

Процедури самооцінювання, які здійснюються на рівні навчальних 
програм та/або структурних підрозділів (циклова комісія/ відділення), 
дозволяють коледжу ідентифікувати помилки і проблеми, виявити ключові 
чинники процесів, знайти оптимальні шляхи виправлення ситуації.

Необхідними передумовами проведення дієвої самооцінки є 
накопичення і сукупний аналіз усього масиву даних, які характеризують різні 
сторони навчального процесу, а також зацікавленість в отриманні об’єктивної 
оцінки. Доцільним є також порівняння власної діяльності із показниками 
подібних закладів, що діють на теренах Європейського простору вищої освіти 
та поза його межами.

На сьогодні в Коледжі сформована система обліку інформації, 
призначена для забезпечення звітності як за окремими складовими діяльності 
так і в цілому (кадрова політика, фінансова діяльність, облік контингенту 
студентів та їх успішності, навантаження викладачів, облік матеріальних 
ресурсів тощо). Єдиний підхід до її формування забезпечує регулярне 
оновлення інформації, дає можливість здійснювати аналітичні дослідження 
стану справ в Коледжі та його структурних підрозділах.

Для забезпечення дієвості внутрішньої системи із забезпечення якості 
освіти Коледж планує удосконалити наявні інформаційні системи діловодства, 
навчальної частини, Приймальної комісії, бухгалтерії шляхом:

1) доповнення (уточнення) переліку контрольованих показників, вимог 
до їх ранжування, періодичності фіксації, з метою не лише задоволення вимог 
традиційної звітності, а й забезпечення можливості формування інформаційних 
блоків для участі в міжнародних програмах та документування параметрів, 
визначених Коледжем як важливих для аналізу діяльності;

2) розширення (створення) аналітичних можливостей: формування 
звітів; відстеження динаміки процесів у часі, в розрізі структурних підрозділів, 
видів економічної діяльності і навчальних програм, із застосуванням інших 
(міжнародно-визнаних) класифікаційних схем тощо;

3) забезпечення автоматичного обміну інформаційними блоками не- 
конфіденційного характеру.

Планується розмежувати відповідальність щодо збору інформації між 
структурними підрозділами, встановивши відповідальність останніх за 
достовірність даних і своєчасність їх збору (і передачі іншим підрозділам), та 
наділити їх відповідними повноваженнями щодо дотримання виконавчої 
дисципліни постачальниками інформації, з метою уникнення дублювання 
інформаційних запитів.

Планами розвитку коледжу передбачено роботу відділень по 
формуванню бази даних випускників та розробки системи зворотного зв’язку із 
випускниками та провідними роботодавцями галузі. Основним завданням цих

X. Самооцінка ефективності діяльності із забезпечення якості освіти



баз і систем є дослідження кар’єри випускників Коледжу, їх працевлаштування, 
динаміки зайнятості, службового просування і росту, а також задоволеності 
працедавців кваліфікацією випускників.

У Коледжі запроваджено процедуру щорічного самооцінювання 
ефективності діяльності (реалізація визначених планів і встановлених завдань, 
виконання навчальної, адміністративно-господарської і управлінської функцій) 
та впливу зовнішніх чинників (зміни у сфері вищої освіти, вимоги ринку праці, 
пріоритетні напрями розвитку галузі тощо).

Самооцінка, крім об’єктивних показників (конкурс на навчання, 
кількісні та якісні параметри контингенту студентів, кваліфікація персоналу, 
навчально-методичне і ресурсне забезпечення, показники відсіву студентів і 
рівень прогресу випускників), повинна враховувати результати соціологічних 
опитувань студентів і викладачів та зовнішню оцінку. Основною метою 
самооцінювання є не стільки фіксація досягнутих результатів, скільки 
виявлення недоліків та проблем і пошук шляхів їхнього вирішення.

Коледж планує створити загальноколеджську інформаційну систему 
забезпечення моніторингу якості, яка б забезпечувала часткову (тематичну) 
інтеграцію ресурсів баз даних структурних підрозділів Коледжу, результатів 
соціологічних опитувань, характеризуючи: досягнення студентів та показники 
їхньої успішності; можливості випускників влаштуватися на роботу/ результати 
працевлаштування; задоволення студентів навчальними програмами, які вони 
виконують; якісний склад та ефективність роботи викладачів; якісні та 
кількісні характеристики контингенту студентів; наявні навчальні і матеріальні 
ресурси та їхню вартість; ключові показники діяльності структурних 
підрозділів тощо.

З метою оприлюднення чіткої, точної, об’єктивної, актуальної і 
доступної інформації про діяльність ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну», Коледж щорічно приймає участь у громадських 
заходах, виставках, конференціях. Активним інформаційним ресурсом , який 
використовує Коледж, є сайт коледжу, система ЄДЕБО, інші інформаційні 
ресурси.

Це дозволяє інформувати громадськість, потенційних учасників 
освітнього процесу, інших зацікавлених сторін та широкого загалу, про 
наявність акредитованих і ліцензованих спеціальностей, про програми, за 
якими навчаються студенти, про критерії відбору на навчання за 
спеціальностями, що запроваджені в коледжі, наявні і очікувані навчальні 
результати, кваліфікації, що присвоюються випускникам, про основні форми і 
методи і процедури викладання, навчання та оцінювання, показники 
успішності, навчальні можливості, доступні студентам, та інформацію про 
працевлаштування випускників.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІУ ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ)

вул. Агтчевських, 40, м. Харків, 61002 тел./факс(057) 700-76-67,
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«04» листопада 2016 року № 19-03-02-5214/1907

АКТ
перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)

від «04» листопада 2016 року № 19-03-02-5214/1907

ДЕРЖАВНИЙ ВИШИЙ НАВ ЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ”ХАРКІВСЬКИЙ 
КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВААРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ” 

61003, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КВІТКИ- 
ОСНОВ'ЯНЕНКА, будинок 4/6

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження,

Тел.0577312431 код основного виду економічної діяльності 85.42,
телефон, код основного виду економічної діяльності,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01275992
ідентифікаційний код за ЄЛРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної

особи-підприемцяі

ДЕРЖАВНИЙ ВИШ ИЙ НАВ ЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ  
БУДІВНИЦТВААРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ"

(найменування виробничого об’єкта суб’єкта господарювання)

Згідно з Положенням про Державну службу України з питань праці, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, на Держпраці покладені 
функції з реалізації державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, 
здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням 
законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в 
частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та 
інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. 
Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та 
промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового 
призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та 
охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини

ДЕРЖАВНИЙ ВИШ ИЙ НАВ ЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ  
БУДІВНИЦТВААРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ"

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

в частині дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці для 
проходження суб'єктом господарювання акредитаційної діяльності з надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти у галузі знань 0506 «Енергетика та енергетичне 
машинобудування», спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування 

теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання» за листом директора 
Державного Вищого Навчального Закладу "Харківський коледж 

будівниитва.архітектури та дизайну"№01-17/352 від 18.10.2016 року
(заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки

Наказ Держпраці від 01.11.2016 року №  01.01-07/1254

http://vvww.kh.dsp.gov.ua/


Направлення на перевірку № 01.01-94/03.02/2612
від 01.11.2016

Позапланова

Початок перевірки Завершення перевірки |
04 11 2016 11-00 04 11 2016 15-00

число місяць рік година число місяць Рік година

II. Особи, що беруть участь у перевірці 

Посадова особа Д ер ж п р ац і:
Ісаєв Олександр А натолійович - головний державний інспектоп віплілу нагляду в 
будівництві, котлонагляді, транспорті, зв’язку та на виробництві і на об'єктах 
підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Х арківській області:
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи 
Директор коледжу Ф илипенко Ганна Іванівна.

(посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок
Планова Позапланова
не було не було

□ була у період з "1! 1. П П. □ 0 П1 1 по • 1ГШП.ПГІ П! ; 
Акт перевірки ВІД і ;.и 1.1.1 і: і 1 11 : №  □□ □□

□ була у період 3 ПІ !.! III.!'! Г 1 1 по і 11 1.; ' . 1 .; ; І 1 і 
Акт перевірки від 111. ! і 1.1 1Г і 1 1 ; № □ □ 0 □

Додаткова інформація до перевірки*
Проведено позапланову перевірку з питань дотримання вимог нормативно- 
правових актів  з охорони праці для проходження суб’єктом господарювання 
акредитаційної діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищ ої освіти у галузі 
знань 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування», спеціальності 
5.05060103 «М онтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 
теплопостачання». 
Під час перевірки порушень не виявлено.

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п Питання з безпеки та охорони праці, що 
підлягають перевірці Так Ні НВ нп Нормативне обгрунтування

1 Загальні питання
1.1 Діяльність суб’єкта господарювання, його 

фактична структура та дані щодо структурних 
підрозділів установчим і реєстраційним 
документам відповідають

стаття 13 ЗУ № 2694

1.2 Система управління охороною праці впроваджена 
га функціонує

частина друга статті 13 ЗУ 
№ 2694

1.3 Служба охорони праці (призначені посадові 
особи), яка забезпечує вирішення конкретних 
питань охорони праці, наявна

частина друга статті 13 ЗУ 
№ 2694

1.4 Служба охорони праці функціонує стаття 15 ЗУ № 2694
1.5 Інші служби технічної підтримки виробництва 

(якщо це визначено відповідними нормативно- 
правовими актами з охорони праці) функціонують, 
відповідальних за безпечне виконання робіт та 
експлуатацію обладнання призначено

статті 13, 15 ЗУ № 2694

1.6 Положення, інструкції та інші акти з охорони 
праці, що діють у межах підприємства та 
встановлюють правила виконання робіт і 
поведінки працівників на території підприємства, 
у виробничих приміщеннях, на будівельних

абзац дев’ятий частини другої 
статті 13 ЗУ № 2694



майданчиках, робочих місцях відповідно до 
нормативно-правових актів з охорони праці, 
розроблені у встановленому порядку та наявні

1.7 Проведення навчань та перевірки знань з охорони 
праці працівників та спеціалістів з охорони праці 
проводяться та відповідають вимогам чинних 
нормативно-правових актів

стаття 18 ЗУ № 2694

1.8 Освіта керівного складу, а також займані 
працівниками посади кваліфікаційним вимогам, 
зазначеним у нормативно-правових актах з 
охорони праці, відповідають

стаття 13 ЗУ № 2694; 
стаття 40 ЗУ № 1127; 
стаття 18 ЗУ № 2288; 
стаття 22 КУ № 322

1.9 Контроль за роботою служби охорони праці 
(спеціально призначених посадових осіб), яка 
забезпечує вирішення конкретних питань охорони 
праці роботодавцем, здійснюється

частина друга статті 13 
ЗУ № 2694

1.10 Розмір витрат на охорону праці становить не 
менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за 
попередній рік

частина третя статті 19 
ЗУ № 2694

1.11 Комплексні заходи для досягнення встановлених 
нормативів та підвищення існуючого рівня 
охорони праці розроблені та реалізуються

абзац третій частини другої 
статті 13 ЗУ № 2694, 

статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12 Аудит охорони праці, оцінки технічного стану 

виробничого обладнання та устаткування, вжиття 
заходів щодо усунення небезпечних для здоров’я 
виробничих факторів проводяться

стаття 13 ЗУ № 2694

1.13 Нещасні випадки та аварії розслідуються в 
повному обсязі правильно та своєчасно

стаття 22 ЗУ № 2694; 
ПКМУ від 25.08.2004 

№ 1112

1.14 Облік нещасних випадків ведеться стаття 22 3У № 2694; 
ПКМУ від 25.08.2004 

№ 1112
1.15 Облік аварій ведеться стаття 22 ЗУ № 2694; 

ПКМУ від 25.08.2004 
№ 1112

1.16 Причини, що призводять до нещасних випадків, 
усуваються своєчасно

стаття 13 ЗУ № 2694; 
ПКМУ від 25.08.2004 

№ 1112
1.17 Заходи, визначені комісіями за підсумками 

розслідування причин нещасних випадків, 
здійснюються

стаття 13 ЗУ № 2694; 
ПКМУ від 25.08.2004 

№ 1112
1.18 Документи дозвільного характеру, необхідність 

одержання яких передбачена законами, наявні
стаття 21 ЗУ № 2694; 

статті 19, 24 ЗУ № 1127 
ПКМУ від 26.10.2011 

№ 1107
1.19 Фактичний стан виробництва вимогам 

нормативно-правових актів з охорони праці, що 
охоплюються умовами дозволу, відповідає

стаття 21 ЗУ № 2694; 
статті 19, 24 ЗУ № 1127

1.20 Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки 
суб’єктів господарювання проведена

стаття 9 ЗУ № 2245, 
пункт 3 Порядку ідентифікації та 

обліку об’єктів підвищеної 
небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 

956
1.21 Декларування безпеки об'єктів підвищеної 

небезпеки (у разі необхідності) проведено
стаття 10 ЗУ № 2245; 

пункт 3 Порядку ідентифікації та 
обліку об’єктів підвищеної 

небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 
956

1.22 План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій та аварій) наявний

стаття 11 ЗУ № 2245; 
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127

1.23 План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій та аварій) розроблено та 
погоджено відповідно до чинних нормативно- 
правових актів, він містить необхідні розділи

стаття 11 ЗУ № 2245 
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127

1.24 Заходи, спрямовані на недопущення аварій на 
виробництві, їх обмеження та ліквідацію, 
рятування людей (якщо це визначено відповідними 
нормативно-правовими актами з охорони праці), 
здійснюються в повному обсязі

стаття 8 ЗУ № 2245, 
стаття 30 ЗУ № 1127



1.25 Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди 
(станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій 
готові

стаття 29 ЗУ № 1127

1.26 Працівники суб'єктів господарювання засобами 
індивідуального і колективного захисту та 
спецодягом забезпечені

стаття 8 ЗУ № 2694

1.27 Засоби індивідуального і колективного захисту 
утримуються та застосовуються відповідно до 
встановлених вимог

стаття 8 ЗУ № 2694; 
ПКМУ від 27.08.2008 

№>761
1.28 Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, 

устаткування, транспортні засоби, технологічні 
процеси вимогам нормативно-правових актів з 
охорони праці відповідають

стаття 21 ЗУ № 2694

2 Безпечне виконання робіт
2.1 Необхідна проектна та технічна документація 

наявна
стаття 21 ЗУ № 2694, 

статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2 Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт 

(якщо це визначено відповідними нормативно- 
правовими актами з охорони праці) розроблено

стаття 21 ЗУ № 2694, 
статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127

2.3 Технологічні процеси відповідають проектам 
'паспортам) на проведення робіт (будівництва, 
експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)

стаття 21 ЗУ № 2694, 
статті 19, 24 ЗУ № 1127

2.4 Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного 
ведення робіт, будівельних норм і правил, правил 
технічної експлуатації, графіків планово- 
попереджувальних ремонтів, інших галузевих 
норм і правил, технологій дотримуються

статті 13, 14 ЗУ № 2694, 
стаття 26 ЗУ № 1127

2.5 Безпечні параметри процесу виробництва, 
передбачені технологічними регламентами та 
інструкціями, дотримуються

статті 13, 14 ЗУ № 2694

2.6 Порядок прийому до експлуатації технологічного 
обладнання після монтажу і капітального ремонту 
дотримується

стаття 21 ЗУ № 2694

3 Безпечна експлуатація об’єктів, устаткування, машин та механізмів
3.1 Контроль роботодавцем за додержанням 

працівниками правил безпеки під час експлуатації 
засобів виробництва та проведення робіт 
здійснюється

стаття 13 ЗУ № 2694

3.2 Технологічне обладнання, машини, механізми, 
устаткування, в тому числі інженерні мережі, 
контрольно-вимірювальні прилади, засоби 
автоматичного попередження та локалізації аварій, 
а також інші засоби протиаварійного захисту, які 
забезпечують безпеку виробництва, правилам 
безпеки відповідають та експлуатуються 
правильно

статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694

3.3 Висновки експертизи щодо відповідності 
обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці, 
чинним в Україні, наявні

стаття 21 ЗУ № 2694; 
ПКМУ від 26.10.2011 

№ 1107

3.4 Машини, механізми, устаткування та інструмент, 
що використовуються, паспортам (сертифікатам) 
відповідають

статті 13, 21 ЗУ № 2694; 
стаття 20 ЗУ №1127; 
ПКМУ від 26.10.2011 

№ 1107
3.5 Електрообладнання умовам експлуатації 

відповідає
стаття 13 ЗУ № 2694

3.6 Будівлі та споруди, виробниче обладнання та 
устаткування утримуються відповідно до 
встановлених вимог, моніторинг за їх технічним 
станом забезпечено належним чином

стаття 13 ЗУ № 2694

4 Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)
4.1 Спеціальний дозвіл на користування надрами на 

відповідний вид користування надрами наявний
статті 16,19 КУ № 132/94, статті 19, 
24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665

4.2 Проект дослідно-промислової розробки або проект 
розробки затверджено та погоджено у 
встановленому порядку

стаття 20 КУ № 132/94, 
стаття 51 КУ № 132/94; 

стаття 24 ЗУ № 1127
4.3 Ведення робіт з дослідно-промислової або 

промислової розробки родовищ корисних копалин 
відповідає проекту

стаття 20 КУ № 132/94, 
стаття 51 КУ № 132/94

4.4 Родовище введено в промислове освоєння згідно із 
встановленим порядком

стаття 36 ЗУ № 2665; 
ПКМУ від 14.02.95 № 114

4.5 Користування надрами для будівництва та стаття 55 КУ № 132/94



експлуатації підземних споруд та інших цілей, не 
пов’язаних з видобуванням корисних копалин, 
здійснюється за відповідним проектом

4.6 Акт про надання гірничого відводу для 
надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл 
на користування надрами на видобування або на 
користування надрами, не пов’язаний з 
видобуванням корисних копалин, наявний

стаття 19 КУ № 132/94; 
стаття 24 ЗУ № 1127; 

пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59

4.7 Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення 
стану якості корисних копалин, списання запасів 
корисних копалин забезпечується

статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 
ЗУ № 2665;

ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8 Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах 

вугільної, рудної, нерудної промисловості 
погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються

стаття 51 КУ № 132/94

4.9 Щорічні плани робіт на підприємствах 
нафтогазовидобувної промисловості з розробки 
гідромінеральних ресурсів погоджені 3 
Держгірпромнаглядом і дотримуються

стаття 51 КУ № 132/94

4.10 Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт 
забезпечується

статті 38, 53 КУ № 132/94

4.11 Проведення маркшейдерських робіт, ведення 
геолого-маркшейдерської, технічної документації 
забезпечуються

стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 
ЗУ № 1127

4.12 При розробці родовищ та переробці мінеральної 
сировини правила та технології переробки 
мінеральної сировини з метою забезпечення 
повнішого вилучення корисних копалин та 
поліпшення якості кінцевої продукції 
додержуються

стаття 53 КУ № 132/94

4.13 Повнота геологічного вивчення, раціональне, 
комплексне використання та охорона надр в межах 
наданої в користування ділянки надр 
забезпечуються

статті 24, 53 КУ № 132/94

4.14 Встановлений порядок забудови площ залягання 
корисних копалин загальнодержавного значення, а 
гакож будівництво на ділянках їх залягання 
споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних 
копалин, дотримується

ПКМУ від 17.01.95 № 33

4.15 Безпека людей, майна і навколишнього 
природного середовища при розробці родовищ 
корисних копалин та експлуатації підземних 
споруд, не пов’язаних з видобуванням, 
забезпечується

статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; 
стаття 18 ЗУ № 1127, 
стаття 20 ЗУ № 2665

4.16 Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації 
(консервації) об'єктів надрокористування, вимоги 
із забезпечення охорони надр, а під час консервації 
- також вимоги, що забезпечують збереження 
гірничих виробок (свердловин) на час консервації, 
дотримуються

стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.
Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки: 

«Так» -  так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» -  ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» -  не вимагається від підприємства/ об’єкта, що перевіряється;
«НП» -  не перевірялося на цьому підприємстві/ об ’єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки
НА, вимоги якого порушено

№ з/п Детальний опис виявленого порушення
реквізити

норми
позначення НА

Порушень не виявлено.

1 Нормативно-правовий акт
2 Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким 
відповідають питання, передбачені актом перевірки суб’єкта господарювання згідно з додатком.
3 Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а 
також номер пункту, найменування та реквізити акта.



VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку
(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб’єкта господарювання)

№ з/п Питання, що підлягають контролю з боку підприємства Так Ні НВ нп Нормативне
обґрунтування

1 Про проведення планової перевірки підприємство письмово 
попереджено не менше ніж за 
10 календарних днів до її початку +

частина 4 статті 5 ЗУ 
№ 877

2 Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують 
осіб, які проводять перевірку, пред’явлено +

частина 5 статті 7, 
абзац третій статті 10 
ЗУ № 877

3 Копію направлення на перевірку надано

+

частина 5 статті 7, 
абзаци третій та 
шостий статті 10 
ЗУ № 877

4
Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, 
внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта 
господарювання (за його наявності) +

частина 12 статті 4 ЗУ 
№ 877

5
Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, 
необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У 
направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено 
питання, що є підставою для здійснення такої перевірки +

частина 1 статті 6 ЗУ 
№ 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та 
складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта

господарювання

№ з/п Зміст пояснень, зауважень або заперечень

VIII. Підписи осіб, що б
Посадова особа Управління Держпраці:

Головний державний інспектор

участь у перевірці.

Ісаєв Олександр Анатолійович
(посада)

Посадові особи інших підприємств, уст:
(прізвище, ім’я та по батькові)

організацій:

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи:

(посада) (підпис) (прізвище, ім ’я та по батькові)

(підпис)

адено у 2-х примірниках.

(прізвище, ім’я та по батькові)

• :•
Один примірник цього Акта перевірки отримав

Филипенко Ганна Іванівна 04.11.2016

А кт перевірки під и и су в ат и{ц ід м о в и в с я
(прізвище, ім ’я та по батькові) (дата)

(дата)(посада) (прізвище, ім’я та по батькові)

Акт перевірки направлено листом від «___» _________ 20___ року № ______
* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх 
місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).



і
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ У М. ХАРКОВІ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
61145, м. Харків, вул. Клочківська, 134, e-mail: Pgpchl7@kharkiv.mns.gov.ua 

тел.( 057) 701-25-07,факс ( 057) 701-24-50
(найменування, місцезнаходження та телефони органу державного нагляду, структурного п ідрозд ілу )

Акт
N ______

складений за результатами проведення планової (позапланової') перевірки щодо 
додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та пожежної безпеки 
ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або 
прізвище)

ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)
ідентифікаційний код юридичної особи 01275992
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку 
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний контролюючий орган) П П П П П П П П П П  ,
61003, м . Харків, в у л . Квітки-О сновяненка, 4/6
(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Перевірено: Гуртожиток ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», 
м. Харків, пров. О. Ярош а, 3-А__________________________

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від 
провадження господарської діяльнос ті у сфері техногенної та пожежної безпеки

Загальна інформація про проведення перевірки:

+ позапланова

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 13.02.201 7 року N 74 , виданий Шевченківським РВ у м. | □  планова;
Харкові ГУ ДСНС України у Харківській області 
Посвідчення на перевірку від 17.02.2016 N 1.

Строк проведення перевірки

17 02 2017 11 00 : 20 02 20 7 І 15 :20
число місяць І рік і години хвилини 1 число місяць рік години 1 хвилини

Дані про останню перевірку:
П ланова Позапланова

5  не було взагалі + ^л О  взагалі
+ була у період з 11.02.2014 року :П  була у період з
по 14.02.2014 року по
Акт перевірки від 14.02.2014 року N 152. д кт ПЄрЄВ}рКИ Вщ ппппппппЫ О  О  Р  О
Розпорядчий документ від 14.02.2014 р. Розпорядчий документ відсошлсгап
N 137 виконаний □ ,  не виконаний + ы □ □ □ □  ВИК0Наний □ ,  не виконаний □

mailto:Pgpchl7@kharkiv.mns.gov.ua


Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:
Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:
інспектор 1-ДГІРЧ ГУ ДСНС України у Харківській області капітан служби цивільного захисту 
Саченко Олександр Олегович.
Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа 
підприємець -  директор ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» Филипенко 
Ганна Івінівна 
інші особи:

N з/п

П ЕРЕЛІК 
питань щодо проведення перевірки 

Питання, що підлягаю ть перевірці і Так І Ні і НВ | НП Нормативне
обгрунтування

Частина І. Забезпечення пожежної безпеки
1. Організаційні заходи щодо забезпечення 
пожежної безпеки

1.2
1.3

Наявність на об'єкті розпорядчих документів та 
Інформаційних покажчиків з питань пожежної 
безпеки
На підприємстві створено С П Б __
На підприємстві створено добровільну пожежну 
охорону та утворено пожежно-рятувальний 
підрозділ _  _  ___

Пункти 2 - 8, 10 розділу И ППБУ

тгункт 14 розділу II ППБУ 
пункт 12 розділу II ППБУ

Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки 
!та проведення виховної роботи, спрямованої на 
запобігання пожежам

(2. У будівництві та на виробництві застосовуються  
^матеріали та речовини з визначеними показниками  
щодо пожежної небезпеки
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта 
встановленого протипожежного режиму
4. Наявність декларації відповідності матеріально- 
технічної бази суб'єкта господарювання вимогам  
законодавства з питань пожежної безпеки
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з 
питань пожежної безпеки

пункти 1 7 -1 9  розділу II ППБУ

(пункт 9 розділу II ППБУ

|пункт 11 розділу II ППБУ

[пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ

пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ

6. Забезпечено протипожежний стан утримання  
території
7. Забезпечено протипожежний стан утримання  
будівель, приміщ ень та споруд

пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділ)
III ППБУ

!8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів 
евакуації і виходів
9. Стан утримання інженерного обладнання .

9.2

9.3

Електроустановки (можливість їх застосування, 
імонтаж, наладка та експлуатація) відповідають 
вимогам нормативних документів 
С істеми опалення та теплові мережі 
відповідають протипожежним вимогам 
стандартів, будівельних норм та інших 
нормативних актів

1
1

+ і

пункти 2 .1 - 2.22 глави 2 розділу 
III ППБУ.........

[пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу
III ППБУ

[пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу 
|ІУ ППБУ

[пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу
IV ППБУ

Системи вентиляції і кондиціонування повітря 
відповідають протипожежним вимогам норм

9.4 Газове обладнання відповідає протипожежним 
.вимогам норм

9.5 [Системи каналізації та сміттєвидалення 
відповідають та експлуатуються відповідно до 
вимог протипожежних норм _

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку
10.1 Будівлі, приміщення та споруди обладнані 1+

Іавтоматичними системами протипожежного 1
захисту (системами пожежної сигналізації, ;
■автоматичними системами пожежогасіння, 
системами оповіщення про пожежу та ■

п у н к т и  2 .1 8 - 2.27 глави 2 розділу 
IV ППБУ
пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV 
ППБУ
[пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV 
ІІІІБУ

пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V 
ППБУ



протидимного захисту, системами 
централізованого пожежного спостереження) 
;(далі - АСПЗ), засобами зв’язку відповідно до 
чинних нормативно-правових актів

10.1 АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог 
[нормативно-правових актів. _______

] + [Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання
11.1 [Системи зовнішнього протипожежного І ■

водопостачання, насосні станції відповідають та [ (
експлуатуються відповідно до протипожежних і (
[вимог ! ) і

+ 'пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V 
[ППБУ

.2 (Улаштування та утримання внутрішнього 
протипожежного водогону, кількість вводів у 
будівлю, витрати води на внутрішнє 
пожежогасіння та кількість струмин від 
(пожежних кранів відповідає вимогам 
{будівельних норм

12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, [ + 
[відомчої та місцевої пож еж ної охорони, пожежної [ 
[техніки та первинних засобів пожежогасіння І
13. Дотримання вимог пож еж ної безпеки під час 
збирання, переробки та зберігання зернових і грубих 
кормів ___
14. Дотримання вимог пож еж ної безпеки під час 
проведення вогневих, фарбувальних та будівельно- 
монтажних робіт

14.1 [Нове будівництво, реконструкція,
(переоснащення, реставрація та капітальний 
ремонт приміщень, будинків, споруд 
здійснюються на підставі проектної 
документації, яка затверджена у встановленому 
[порядку

14.2

14.3

ІЗаходи пожежної безпеки при підготовці та 
(проведенні зварювальних та інших вогневих 
робіт відповідають вимогам нормативних 
документів
Заходи пожежної безпеки при підготовці та 
^проведенні фарбувальних робіт відповідають 
[вимогам нормативних документів __

14.4 ІЗаходи пожежної безпеки при підготовці та | 
[проведенні робот з мастиками, клеями та іншими) 
(подібними горючими [і 
Сечовинами й матеріалами відповідають вимогам1; 
нормативних документів (

14.5 З і\о  ш пожежної безпеки при підготовці та 
проведенні будівельно-монтажних робіт 
відповідають вимогам нормативних документів :

14.5.

14.5.2

14.5.3

Заходи пожежної безпеки у проектній 
документації щодо застосування 
пожежно-технічної класифікації 
(відповідають вимогам нормативних 
[документів
Заходи пожежної безпеки у проектній 
документації щодо обмеження 
поширення пожежі між будинками 
відповідають вимогам нормативних 
документів
Заходи пожежної безпеки у проектній 
документації щодо обмеження 
поширення пожежі в будинках 
відповідають вимогам нормативних 
документів

14.5.4 [Заходи пожежної безпеки у проектній 
документації щодо забезпечення ; 
[безпечної евакуації людей відповідають ,

____ вимогам нормативних документів і
14.5.5 ІЗаходи пожежної безпеки у проектній 

(документації щодо забезпечення гасінняі

пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ ;

:пункт 7 розділу І,пункт 12 розділу 
[II,пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу
IV ППБУ, статті 6 1 - 6 3 КЦЗУ 
(пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ 
ІВ.01.057-2006/200

[розділ VII ППБУ

|пункт21 розділу II ППБУ

пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу 
VII ППБУ

іпункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу 
ІУІІ ППБУ

Ьункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу 
ІУІІ ППБУ

(пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу 
'VII ППБУ

пункт 2 частини першої статті 67 
КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН 
В .1.1.-7

пункт 2 частини першої статті 67 
КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН 
В .1.1.-7

пункт 2 частини першої статті 67 
КЦЗУ, пункти 4.1 -4 .4 2  ДБН 
В .1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 
КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН 
(В.1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 
КЦЗУ, пункти 6.1 -6 .1 6  ДБН



14.5.6

пожежі та проведення пожежно- 
рятувальних робіт відповідають 
івимогам нормативних документів 
Заходи пожежної безпеки у проектній 
документації щодо основних 
інженерно-технічних засобів захисту 
від пожежі відповідають вимогам 
нормативних документів

'В. 1.1-7

пункт 2 частини першої статті 67 
КЦЗУ, пункти 7.1 -7 .1 9  ДБН 
В.1.1-7

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на 
^об'єктах, проектування яких здійснюється з 
урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного  
захисту

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищ еної 
небезпеки

3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної 
небезпеки

4. Проведено обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів господарювання

;5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків | 
аварій на об'єктах підвищ еної небезпеки і

6. Забезпечено працівників об'єкта засобами  
колективного та індивідуального захисту

7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та 
відповідну поведінку населення у разі виникнення  
аварії
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів

9. Створено об'єктові формування цивільного захисту 
та необхідну для їх функціонування матеріально- 
технічну базу, забезпечено готовність таких формувань  
до дій за призначенням
ІІО. Створено диспетчерську службу на об'єкті 
Іпідвищеної небезпеки

i l l .  Здійснено навчання працівників з питань |
цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної 
безпеки
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з 
питань цивільного захисту

13. Забезпечення аварійно-рятувального  
обслуговування суб'єктів господарювання
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства 
|щодо створення, зберігання, утримання, обліку, 
■використання та реконструкції захисних споруд 
цивільного захисту
і15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних  
ситуацій

;пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що 
належать суб'єктам 
господарювання, проектування 
яких здійснюється з урахуванням 
вимог інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту,ПКМУ 
N 6, підпункт 1.9 ДБН В. 1.2-4- 
2006
іпункт 3 Порядку ідентифікації та 
обліку об'єктів підвищеної 
небезпеки, ПКМУ N 956 
пункт 9 частини першої статті 20 
КЦЗУ, Порядок декларування 
безпеки об’єктів підвищеної 
небезпеки ПКМУ N 956
пункт 1 Порядку проведення 
обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності,ПКМУ 
N 1788,пункт 4.9.5 ПТБ 
іпункт 10 частини першої статті 
20,пункт 2 частини першої статті 
130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245 
пункт 2 частини першої статті 20 
КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти
4.3,4.6 ПТБ..............................................
Іпункт 3 частини першої статті 20 
КЦЗУ

пункт 4 частини першої статті 20 
КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ 
пункт 5 частини першої статті 
20,стаття 26 КЦЗУ,пункт З ПКМУ 
N 787

пункт 6 частини першої статті 20 
КЦЗУ, додаток 1 до Методики 
прогнозування
пункт 8 частини першої статті 20 
КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 
443, ПКМУ N 444 .
пункт 11 частини першої статті 20! 
КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку 
(здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних 
с туаціях, ПКМУ N 444 і
пункт 12 частини першої статті 
[20 тастаття 133 КЦЗУ 
'стаття 32, пункти 15, 16 частини 
першої статті 20 КЦЗУ, наказ 
]МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 
І253..........
пункт 18 частини першої статті 20 
(КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац 
ш остій пункту 4 Порядку 
створення і використання 
матеріальних резервів для 
запобігання, ліквідації



16. Впроваджено на об'єкті підвищ еної небезпеки  
автоматизованих систем раннього виявлення  
надзвичайних ситуацій та систем оповіщ ення та 
забезпечено їх працездатність
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо 
охорони життя людей на водних об'єктах __

Запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій 
^техногенного і природного 
Характеру та їх наслідків, ПКМУ
N 308 ....................................................
стаття 53 КЦЗУ

пункт 1.1 Правил охорони життя 
дюдей на водних об'єктах

’Так"
"Н і"
НВ"

’НП"

N
з/п

2 .

3.

4.

5.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:
- так. виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- ні. не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця)/об'єкта. що 
перевіряється;
- не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця)/ на об'єкті.

ОПИС
виявлених порушень

Нормативно-правовий акт, 
вимоги якого порушено 

реквізити позначення 
норми (пункт, нормативно- 

стаття) правового акта

Детальний опис виявленого порушення

ІРозділ V, глава 1. ППБУ 
■:п. 1.2
Розділ III, глава 2 .11І1БУ 
п. 2.16
Розділ IV, глава ППБУ 
1. п. 1.24

Приміщення не обладнані системами 
|відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014

протипожежного захисту

Розділ V, глава 2, ППБУ
;пункт2.2,
підпункт З

ст. 9 1;
;п. 10, 11

КЦЗУ;
ПКМУ від 23.10.2013 
р. № 819«П ро  
Затвердження 
іПорядку проведення 
навчання керівного 
складу та фахівців, 
діяльність яких 
пов’язана з 
^організацією і 
здійсненням заходів з 
|питань цивільного 
захисту»

Грати на вікнах першого поверху не виконані таким чином, щоб вони 
розкривались, розсувались або знімались.
(Приміщення електрощитової не відділено протипожежною 
перешкодою відповідно до вимог ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека 
об'єктів будівництва" ;
Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежними рукавами 
Однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску 
пожежних насосів(за наявності таких), а також важелем для 
полегшення відкривання вентиля. Елементи з ’єднання пожежних 
кранів, рукавів та ручного пожежного ствола не однотипні 
|Особи керівного складу о б ’єкту, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту не 
пройшли функціональне навчання.

іП.7

7. Розділ V, глава . 
іпункт 3.10

Наказ МНС України 
від 16.08.2005р. №
1140 Про внесення 
змін до Наказу МНС 
України від 
18.12.2000р.

К  338 
ППБУ

Це проведено ідентифікацію щодо визначення потенційної небезпеки 
’об’єкту.

Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не 
установлені вказівні знаки згідно з ДСТУ ІБО 6309:2007 
’"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір", ГОСТ 
12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". Знаки 

[розмістити на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м від рівня підлоги як 
(усередині, так і поза приміщеннями (за потреби). і



!

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, 

уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

N
з/п

Питання, що підлягаю ть контролю з боку 
суб'єкта господарювання

Так Ні н в НП Нормативне
обґрунтування

1 Про проведення планової перевірки суб'єкта 
господарювання письмово попереджено не менше ніж за 
10 календарних днів до її початку

і
частина четверта 
статті 5 ЗУ від 05 
квітня 2007 р. N 877

2 Посвідчення на проведення перевірки та службові 
посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять 
перевірку, пред'явлено

-Ь
частина п'ята статті 
7, стаття 10 ЗУ від 05 
квітня 2007 р. N 877

3 Копію посвідчення на перевірку надано

Ч-

частина п'ята статті 7, 
абзаци третій та 
шостий статті 10 ЗУ 
від 05 квітня 2007 р. 
ІМ 877

4 Перед початком здійснення перевірки особами, що 
здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до 
відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його 
наявності)

і
частина дванадцята 
статті 4 ЗУ від 05 
квітня 2007 р. N 877

5 Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті 
питання, необхідність перевірки яких стала підставою 
для її  здійснення. У посвідченні на здійснення 
позапланової перевірки зазначено питання, що є 
підставою для здійснення такої перевірки

4

частина перша статті 
6 ЗУ від 05 квітня 
2007 р. N 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта 
_______________________________________ перевірки______________________________________
№
з/п

О п и с  п о я сн е н ь , за у в а ж е н ь  а б о  за п е р е ч ен ь

(І, <10V' у /

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб’єкта 
господарювання або уповноваженій ним особі, а другий -  залишається в органі ДСНС України, посадові особи  
якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали учасрь у перевірці
Посадові особи ДСНС України: ^

(посада)  ̂ к / О  

(посада)
Посадові та/або уповноважені особи 
суб'єкта господарювання, інші 
особи, присутні під час здійснення 
заходу:

б  !  (посада)

(посада)

Примірник цього акта перевірки отримано '

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові) 

(прізвище, ім'я та по батькові)

2 0 _  року

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами 
суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути



присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких

складено перелік питань щодо п роведения перевірки
N з/п П означення

н орм ати вн о-п равов ого
акта

Н азва н орм ативно-правового акта Затв ер дж ен о
вид норм ати вн о-п равов ого  акта  

та  назва органу
дата та номер  
норм ативно- 

правового акта
А 1 2 3 4
1 Закони У країни

1.1 ЗУ N 877 "Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської 
діяльності"

Закон України від 05 квітня 2007 р N 
877-У

1.2 КЦЗУ Кодекс цивільного захисту України Кодекс від 02 жовтня 2012 р. N 
5403-УІ

1.3 ЗУ N 2245 "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Закон України від 18 січня 2001 р. N 
2245-ІІІ

1.4 ЗУ N 15/98 "Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання"

Закон України від 14 січня 1998 р. N 
15/98-ВР

2 П останови К абінету М іністр ів У країни
2.1 ПКМУ N 956 Порядок ідентифікації та обліку об'єктів 

підвищеної небезпеки
Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 11 липня 2002 р. N 
956

2.2 ПКМУ N 306 Критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від провадження господарської 
діяльності та визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного 
нагляду (контролю) у сфері техногенної та 
пожежної безпеки

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 29 лютого 2012 р. N 
306

2.3 ПКМУ N 5 Типове положення про відомчу пожежну 
охорону

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 09 січня 2014 р. N 5

2.4 ПКМУ N 564 Порядок функціонування добровільної 
пожежної охорони

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 17 липня 2013 р. N 
564

2.5 ПКМУ N 1788 Порядок і правила проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності 
суб'єктів господарювання за шкоду, яка 
може бути заподіяна пожежами та аваріями 
на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на яких може призвести до аварій 
екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 16 листопада 2002 
р. N 1788

2.6 ПКМУ N 1200 Порядок забезпечення населення і 
працівників формувань та спеціалізованих 
служб цивільного захисту засобами 
індивідуального захисту, приладами 
задіаційної та хімічної розвідки, 
дозиметричного і хімічного контролю

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 19 серпня 2002 р. N 
1200

2.7 ПКМУ N 1214 Перелік об'єктів та окремих територій, які 
підлягають постійному та обов'язковому на 
договірній основі обслуговуванню 
державними аварійно-рятувальними
службами

Постанова Кабінету Міністрів 
У країни

від 04 серпня 2000 р. N 
1214

2.8 ПКМУ N 308 Порядок створення і використання 
матеріальних резервів для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та їх 
наслідків

Постанова Кабінету Міністрів 
У країни

від 29 березня 2001 р 
N 3 0 8

2.9 ПКМУ N 443 Порядок підготовки до дій за призначенням 
органів управління та сил цивільного 
захисту

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 26 червня 2013 р. N 
443

2.10 ПКМУ N 444 Порядок здійснення навчання населення 
діям у надзвичайних ситуаціях

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 26 червня 2013 р. N 
444

2.11 ПКМУ N 787 Порядок утворення, завдання та функції 
формувань цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 09 жовтня 2013 р. N 
787

2.12 ПКМУ N 253 Порядок використання захисних споруд 
цивільного захисту (цивільної оборони) для 
господарських, культурних та побутових 
потреб

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 25 березня 2009 р. 
N 253

2.13 ПКМУ N 11 Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 09 січня 2014 р. N 
11

2.14 ПКМУ N 6 Про затвердження переліку об'єктів, що 
належать суб'єктам господарювання, 
проектування яких здійснюється 3 
урахуванням вимог інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту

Постанова Кабінету Міністрів 
України

від 09 січня 2014 р. N 6

2.15 ПКМУ N 729 Порядок організації та проведення 
професійної підготовки, підвищення 
кваліфікації основних працівників 
професійних аварійно-рятувальних служб

Постанова Кабінету Міністрів 
У країни

від 02 жовтня 2013 р. N 
729

2.16 ПКМУ N 841 Про затвердження Порядку проведення Постанова Кабінету Міністрів від 30 жовтня 2013 р. N



3.5

3.6

3.7

евакуації у разі загрози виникнення аоо 
виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

України «41

Інш і норм ативно-правов і акти та норм ативні докум енти
3.1 :НАПБ Б.03.001-2004 [Типові норми належності вогнегасників Наказ МНС України

3.2 ППБУ Правила пожежної безпеки в Україні Наказ МВС України

3.3

3.4

Правила улаштування Правила улаштування, експлуатації та ;Наказ МНС України 
систем раннього технічного обслуговування систем раннього і

явлення виявлення надзвичайних ситуацій та
оповіщення людей у разі їх виникнення !

Правила охорони життя Правила охорони життя людей на водних наказ МНС України 
ю на водних об'єктах України

об і к: ах 1

ПТБ (Правила техногенної безпеки у сфері [Наказ МНС України
^цивільного захисту на підприємствах, в 1 
організаціях, установах та на небезпечних 
територіях

Методика
прогнозування ХНО

Методика прогнозування наслідків виливу 
(викиду) небезпечних хімічних речовин при 
аваріях на промислових об'єктах і 
транспорті

Наказ МНС Мінагрополітики, 
Мінекономіки, Мінекології

іМетодика спостережень Методика спостережень щодо оцінки 
і радіаційної та хімічної обстановки

[Наказ МНС України

Інструкція з тривалого 
зберігання

Інструкція з тривалого зберігання засобів ІНаказ МНС України 
радіаційного та хімічного захисту'

3.9

3.10

Інструкція шодо інструкція щодо утримання захисних Наказ МНС України
утримання захисних . _ цивільної оборони у мирний час
споруд

Правила надання 
технічних умов

Правила надання технічних умов до 
інженерного забезпечення об'єкта 
будівництва щодо пожежної та техногенної 
безпеки

Наказ Міністерства оборони 
України

від 02 квітня 2004 р, N 
151,зареєстрований у 

[Мін'юсті України 29 
квітня 2004 р. за N ;
5 4/9153............................ |
:від ЗО грудня 2014 р. N ї 
1417,зареєстрований у 
Мін'юсті України 05 
березня 2015 р. за N 
252/26697 ;
[від 15 травня 2006 р. N 
,288, зареєстрований у 
Мін'юсті України 05 
липня 2006 р. за N 
785/12659
від 03 грудня 2001 р. N 
272, зареєстрований у 
Мін'юсті України 01 
лютого 2002 р. за N 
95/6383
і в і д  15 серпня 2007 р. N 
557, зареєстрований у [ 
Мін'юсті України 03 
вересня 2007 р. за N 
1 0 0 6 / 1 4 2 7 3 _  і 

:від 27 березня 2001 р.
N  73/82/64/122, 
зареєстрований у 
Мін'юсті України 10 
квітня 2001 р. за N 
326/5517 :
[від 06 серпня 2002 р N І 
186,зареєстрований у 1 
Мін'юсті України 29 
серпня 2002 р. за N 
708/6996
івід 16 грудня 2002 р. N 
330, зареєстрований у 
Мін'юсті України 04 
березня 2003 р. за N 
а 79/7500
і в і д  9 жовтня 2006 р. N 
;653, зареєстрований у 
'Мін'юсті України 02 
[листопада 2006 р. за N 
[І 180/13054 
від 14 листопада 2013 
р. N 771, 
зареєстрований у 
М ін'юсті України 22 
Листопада 2013 р. за N 
1988/24520

3.11 [План реагування на [План реагування на радіаційні аварії 
радіаційні аварії

[Наказ Держатомрегулювання, МНС

3.12 ДБН В. 1.1 -7-2002

3.13 ДБН В. 1.2-4-2006

Державні будівельні норми. Захист від 
пожежі. Пожежна безпека об'єктів 
будівництва

3.14

Державні будівельні норми. Інженерно- 
технічні заходи цивільного захисту 
і(цивільної оборони)

НАПБ В.01.057-2006/200;Правила пожежної безпеки в 
агропромисловому комплексі

(Наказ Держбуду України

[Наказ Мінбуду України

від 17 травня 2004 р. N 
87/211, зареєстрований 
у Мін'юсті України 10 
червня 2004 р. за N 
/^0/УЗ19 [
від из грудня 2002 р. N

від 04 серпня 2006 р. N 
[274

Наказ Мінагрополітики. МНС від 04 грудня 2006 р. N 
■730/770,
[зареєстрований у ! 
[Мін'юсті України 05 
[квітня 2007 р. за N 
313/13580 [



і
ДЕРЖ АВН А СЛУЖ БА УКРАЇНИ З Н АДЗВИЧАИНИ Х СИТУАЦІЙ

Ш ЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ у м. ХАРКОВІ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
61145, м. Харків, вул. Клочківська,134, тел.( 057) 701-25-07,факс ( 057) 701-24-50

ПРИПИС N І
про усунення поруш ень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної

безпеки
"20" лютого 2017 року

Кому: Директору ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» Филипенко Ганні Іванівні.

у період з "17" лютого 2017 року по "20" лютого 2017 року проведено позапланову перевірку території та 
приміщень гуртожитку ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну», розташованого за 
адресою: м. Харків, пров. О. Яроша, 3-А, інспектором 1-ДПРЧ Головного управління ДСНС України у 
Харківській області Саченком Олександром Олеговичем, акт перевірки № 1 від 20.02.2017 року, разом з Вами.

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог 
законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, відповідно Кодексу цивільного 
захисту України. Положення про Державну службу України і надзвичайних ситуацій, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1052, вимагається вжити 
таких заходів:

N
з/п

Порушення, яке необхідно усунути (також 
зазначається дата, з якої пропонувалося до 

виконання)

Нормативно-правовий 
акт або нормативний 

документ, яким 
і встановлено вимогу 

2 ! З
Приміщення не обладнані системамиНаказ МВС від 
протипожежного захисту відповідно до вимогр0.12.2014 року № 1417
ДБН В.2.5-56:2014. (Пропонується з 14.02.2014<<ПР° затвердження 

, Правил пожежної
безпеки в Україні», далі 
ППБУ, Розділ V, глава 1, 
п. 1.2
ППБУ, Розділ III, глава 2, 
п. 2.16

Стро к і В ідм ітка про 
виконання виконання

4  5
Виконати до 
20.04.2017 року

2. ІГрати на вікнах першого поверху не виконані 
г̂аким чином, щоб вони розкривались, 

позсувались або знімались. (Пропонується і  
14.02.2014 року)

Виконати до 
uu.04.2017 року

Приміщення електрощитової не відділеноППБУ, Розділ IV, глава 
протипожежною перешкодою відповідно до[п- 
івимог ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека;
[об'єктів будівництва". (Пропонується з.
14.02.2014 року)
П ож еж н і кран-комплекти не укомплектовані 
пожежними рукавами однакового з ним 
Д іам етра та стволом, кнопкою дистанційного 
[запуску пожежних насосів(за наявності таких), а 
також важелем для полегшення відкривання 
[вентиля. Елементи з ’єднання пожежних кранів,
[рукавів та ручного пожежного ствола не 
однотипні. (Пропонується з 14.02.2014 року)

, Виконати до 
20.04.2017 року

ППБУ, Розділ V, глава 2, 
пункт 2.2, підпункт З

Виконати до 
[20.04.2017 року

5, Особи керівного складу об ’єкту, діяльність яких «Кодекс цивільного
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з 
^питань цивільного захисту не пройшли 
функціональне навчання. (Пропонується з 
<14.02.2014 року)

захисту України», далі 
КЦЗУ,ст. 91;
ПКМУ від 23.11.2013 
року № 819, п. 10, 11

Виконати до 
[20.04.2017 року



6. Не проведено ідентифікацію щодо визначення 
потенційної небезпеки о б ’єкту. (Пропонується 
з 14.02.2014 року)

Наказ МНС України від 
16.08.2005р. № 140 Про 
внесення змін до Наказу 
МНС України від 
18.12.2000р.
№338, п.7

Виконати до 
20.04.2017 року

7. Для зазначення місцезнаходження первинних 
засобів пожежогасіння не установлені вказівні 
знаки згідно з ДСТУ ІБО 6309:2007 
"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма 
та колір", ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета 
сигнальные и знаки безопасности". Знаки 
розмістити на видимих місцях на висоті 2 - 2,5 м 
від рівня підлоги як усередині, так і поза 
приміщеннями (за потреби). (Пропонується з 
20.02.2017 року)

ППБУ, Розділ V, глава 3, 
пункт 3.10

Виконати до 
20.03.2017 року

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис у 10-денний строк з дня його 
вручення може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Інспектор І-ДПРЧ ГУ ДСНС України Ч  Саченко Олександр Олегович
У Харківській області ( 7 ^  ^  /  (П. І. Б.)

(підпис)

Припис для виконання отримав: . Л

#■ РТлР-р^. (підпис) 7) (П. І. Б.)
' ' (посада) у

"Л б " 2 0 ^ р о к у

Результати перевірок:
Дата перевірки Номери невиконаних 

пунктів
Хто проводив перевірку Хто ознайомлений

посада, прізвище, 
ім'я, по батькові

підпис посада, прізвище, 
ім'я, по батькові

підпис

1 2 3 4 5 6

Ужиті заходи:
Дата П. І. Б. посадової особи / фізичної особи підприємця, 

стаття КУпАП. вид накладеного адміністративного 
__стягнення (сума)_________ ___

Застосування адміністративно- 
господарських санкцій (сума)
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Таблиця 6.2

СПИСОК ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

з спеціальності 5.05060103 «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»

№
з/п Назва фахового періодичного видання Роки надходження

1 . Безпека життєдіяльності 2012-2017
2. Будівництво України 2012-2017
3. Будмайстер 2013-2015
4. Охорона праці і пожежна безпека 2012-2017
5. Промислова теплотехніка 2012



рківського 
дівництва, 
изайну 

ипенко Г.І. 
ого 2017 року

Заходи
По забезпеченню пожежної безпеки в гуртожитку Харківського коледжу 
будівництва, архітектури та дизайну за адресою: пров. Отакара Яроша, 
буд.З-А, згідно припису, виписаному інспектором 1-ДПРЧ Головного 
управління ДСНС України у Харківській області Савченко Олександром 
Олеговичем, акт перевірки від 20.02.2017 року №1

№
з/п

Найменування заходу Термін
виконання

Відповідальний

1. Приміщення обладнати системами 
протипожежного захисту відповідно 
до вимог ДБН В.2.5-56:2014

20.04.2017 року Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

2. Грати на вікнах першого поверху 
виконати таким чином, щоб вони 
розкривались, розсувались або 
знімались

20.08.2017 року Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

3. Приміщення електрощитової 
відділити протипожежною 
перешкодою відповідно до вимог 
ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва»

20.08.2017 року Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

4. Пожежні крани-комплекти 
доукомплектувати пожежними 
рукавами однакового з ним діаметра 
та стволом

20.04.2017 року Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

5. Пожежні крани-комплекти 
доукомплектувати важелями

20.04.2017 року Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

6. Завідувачу гуртожитком пройти 
курси навчання з організації та 
здійснення заходів з питань 
цивільного захисту.

Згідно плану 
навчання ЦЗ, 
до 30 червня 
2017 року

Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

7. Визначити порядок оповіщення 
людей у випадку пожежі.

15.03.2017року Завідувач
гуртожитку

8. Передбачити у кошторисі коледжу 2017 рік Директор



фінансування для ідентифікації 
щодо визначення потенційної 
небезпеки гуртожитку

Филипенко Г.І.

9. Встановити вказівні знаки з 
зазначенням первинних засобів 
пожежогасіння

10.03.2017 року Завідувач
господарством
гуртожитку

Заступник директора 
з адміністративно- 
господарської роботи

О.Г.Чигринець



ДЕРЖАВНАСЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ у м.ХАРКОВІ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛПАСТІ

61145, м. Харків, вул.Клочківська,134,тел.(057) 701-25-07,факс (057) 702-24-50

ПРИПИС№198 
про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту,техногенної та 

пожежної безпеки
“ 17”червня 2016 року

Кому: Директору ДВНЗ “Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну” 
Филипенко Ганні Іванівні
у період з 06 червня по 10 червня 2016 року проведено планову перевірку теріторії і 
приміщень ДВНЗ “Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну” за адресою: 
м.Харків. віл. Квітки-Основ'яненка.4/6
головним інспектором Шевченківського РВ ГУ ДСНС України в Харківській 
областімайором служби цивільного захисту Перцем Євгеном Сергійовичем 
разом з заступником директора з АГР Чигринець Олександром Григоровичем

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додерження 
(виконання) вимог законодавства у сфері цивільного захисту,техногенної та пожежної 
безпеки,відповідно Кодексу цивільного захисту України, Положення про Державну службу 
України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2015 року №1052, вимагається вжити таких заходів:

№ Порушення, яке необхідно усунути Нормативний Строк і Відмітка
документ, яким про

з/п (також зазначається дата, з якої виконанняу встановлено вимогу
пропонується до виконання виконання

1. Двери приміщень книгосховища п.4.2.4НАПБ А.01001- Червень
замінити на протипожежні другого 2017 року

2004;п.9.3.6 ДБН типу з мінімальною межею ’ ^
с 1 , п ;В.2.2.9-2009; п.4.30 вогнестійкості Ы 30 ’

і (пропонується з 2003 року) ДБН В’2'2' -7-2002

2. Прибрати з приміщень підвального п.4.2.9.2.НАПБ 01.09.2016 
поверху горючі матеріали та в А.01.001-2004
подальшому заборонити їх 
зберігання
(пропонується з 2003 року)

3. Евакуаційні виходи забезпечити П.4.3.9НАГІБ 01.09.2016 
світловими показчиками А.01.001-2004 
“ВИХІД”білого кольору на зеленому
фоні підключення до джерела



живленняевакуаціонного освітлення 
(пропонується з 2003 року)

5.

Провести капітальний ремонт п.4.2.3.6.1.- серпень
автоматичної пожежної сигналізації, 6.1.4,6.1.28.НАПБ 2017року
укласти угоду на її обслуговування, А.01.001-2004
сигнал вивести на
пультцентрального пожежного
спостереження (пропонується з 2003
Року)

двері на шляхах евакуації виконати п.4.3.4.НАПБ 01.10.2016
такими, що відчиняються в напрямку А.01001 -2004 року
виходу людй з приміщень 
будівлі(пропонується з 2003 року)

6. Стелажі у сховищах виконати з п.7.10.7.5 НАПБ 01.10.2016 
негорючиз матеріалів(пропонується з А,01.001-2004 
2005 року)

7. Пожежний кран на першому поверсі п.6.3.2.4 НАПБ 01.10.2016
розмістити у вбудованій або навісній А.01.001-2004 
шафці, яка повинна мати отвори для 
провітрювання і прстосовані для 
опломбування та візуального огляду | 
їх без розкривання(пропонується з 
2008 року)

8. Прилади опалення у сходових п.4.3.7 НАПБ 01.10.2016 
клітках встановити на висоті не А.01.001-2004
менше 2,2 с. Від поверхні сходових 
площадок(пропонується з 2010 року)

9. На шляхах евакуації в місцях п.4.3.11 НАПБ 01.10.16 
перепадів висоти підлоги А.01.001-2004
влаштувати пандуси з ухилом не 
більше 1:6 (пропонується з 2011 
року)

10 З'єднання, відгалуження та п.5.1.7 НАПБ 01.10.16
окінцювання жил проводів здійснити А.01.001-2004 
за допомогаю опресування, 
зварювання, паяння або затискачів 
(пропонується з 2011 року)



11 Демонтувати тимчасові електричні 
мережі та в подальшому не 
допускати їх влаштування та 
експлуатацію (пропонується з 2011 
року)

п.5.1.9 НАПб 
А.01.001-2004

01.10.16 іи-ЮРН1.

12 Апарати відключення (вимикачі) 
освітлювальної мережі приміщення 
книгосховища встановити поза 
межами (зовні) вказаного 
приміщення на негорючій стіні 
(перегородці) або на окремій опорі 
(пропонується з 2011 року)

п.5.3.7 НАПБ 
А.01.001-2004

01.10.16 '■ Ь илон .

%О̂ Сгп гг̂ аі-О

13 Вентиляційні повітроводи очистити 
від горючого пилу, відходів 
виробництва, жирових відкладень 
пожежобезпечними засобами. 
Перевірку й очищення обладни=ання 
провести за графіком, який 
необхідно затвердити 
адміністрацією, об'єкта. Результати 
огляду занести до спеціального 
журналу (пропонується з 2011 року)

П.5.3.7.НАПБ 
А.01.001..-2004

01.10.16 Лігіс&Н .

14 Керівному складу підприємства 
пройти функціональне навчання на 
курсах цивільної оборони 
(пропонується з 2011 року)

п. 11 ПКМУ №874 
“Про удосконалення 
систем підготовки та 
підвищення 
кваліфікації керівних 
кадрів і фахівців у 
сфері цивільного 
захисту”

01.10.16 З и ^ю о

№

15 Провести ідентифікацію потенційно 
небезпечного об'єкту (пропонується 
з 2013 року)

п.3.1.1. ПТБ; п.7 
Положення про 
паспортизацію ПНО

01.10.16

16 Провести встановленим порядком 
узгодження результатів потенційно 
небезпечного об'єкту (пропонується 
з 2013 року)

п.10 Методика 
індентифікації 
потенційно 
небезпечного об'єкту

01.10.16

17 Двері,що ведуть з приміщень 
безпосередньо до сходових клітин

п.4.3.11 НАПБ 
А.01.001-2004; п.9.2.1

01.10.16



забезпечити пристроями для 
самозачинення та ущільнення в 
притулах (пропонується з 2014 року)

ДБН В.2.2-9-2009

18 Приміщення коледжу 
доукомплектувати первинними 
засобами пожежогасіння відповідно 
до вимог і норм (пропонується з 2014 
року)

п.6.4.8, 6.4.9 НАПБ 
А.01.001-2004

01.10.16

19 В наявних шафах пожежних кранів 
пожежні рукави (часково) приєднати 
до крана та ствола (пропонується з 
2014 року)

п.6.3.2.3 НАПБ 
А.01.001-2004

01.10.16

20 Переносні вогнегасники встановити 
на висоті не більш 1,5 м. Віл рівня 
підлоги до нижнього торця 
вогнегасника (пропонується з 2014 
року)

п.6.4.16 НАПБ 
А,01.001-2004

01.10.16

21 Приміщення дообладнати 
автоматичною пожежною 
сигналізацією (пропонується з 2014 
року)

п.6.1.2 НАПБ 
А.01.001-2004

01.10.16

22 Провести технічне діагностування 
(за необхідності обслуговування) 
наявних огнегасників (пропонується 
з 2014 року)

п.6.4.18 НАПБ 
А.01.001-2004

01.10.16

23 Забезпечити працівників засобами 
індивідуального захисту органів 
дихання в повному обсязі 
(пропонується з 2014 року)

п.4.3.2,4.3.3 “Правил 
техногенної безпеки у 
сфері цивільного 
захисту на 
підпрємствах, 
установах та на 
небезпечних 
теріторіях”- наказ 
МНС України№557 
від 15.08.2007 р.; 
п.2,п.З “Порядку 
забезпечення 
населення і особового 
складу

01.10.16



невоєнізованих 
формувань засобами 
радіаційного та 
хімічного захисту”- 
Постанова КМУ 
№1200 від 
19.08.2002р.

24 Дерев'яні конструкції 
піддати вогнезахисному 
ню.

горища
оброблян-

п.4.2.6 НАПБ 
А.01.001-2004

01.10.16

Головний інспектор 
Шевченківського РВ ГУ ДСНС У країн 
в Харківській області майор служби 

цивільного захисту

Припис для виконання отримав; 
Заступник директора з АГР

п 06 2 0 року

Перець Євген Сергійович

Чигринець Олександр Григорович



заину 
енко Г.І. 

16 року

Заходи
По забезпеченню пожежної безпеки в учбовому корпусі Харківського 
коледжу будівництва, архітектури та дизайну по вул. Квітки- 
Основ’яненка, буд.4/6, згідно припису від 17 червня 2016 року №198, 
виписаному інспектором 1-ДПРЧ Головного управління ДСНС України у 
Харківській області Перець Євгеном Сергійовичем.

№

з/п

Порушення, яке необхідно усунути

(також зазначається дата, з якої 
пропонується до виконання

Строк

виконання

Відповідальний Відмітка про 

виконання

1. Двери приміщень книгосховища 
замінити на протипожежні другого 
типу з мінімальною межею 
вогнестійкості Е 13 0 
(пропонується з 2003 року)

Червень 2017 
року,за 
наявності 
коштів

Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

2. Прибрати з приміщень підвального 
поверху горючі матеріали та в 
подальшому заборонити їх 
зберігання
(пропонується з 2003 року)

01.09.16 Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

виконано

3. Евакуаційні виходи забезпечити 
світловими показчиками 
“ВИХІД”білого кольору на зеленому 
фоні підключення до джерела 
живленняевакуаціонного освітлення 
(пропонується з 2003 року)

01.09.16 Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

виконано

4. Провести капітальний ремонт 
автоматичної пожежної сигналізації, 
укласти угоду на її обслуговування, 
сигнал вивести на

серпень 

2017 року

Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР



пультцентрального пожежного 
спостереження (пропонується з 2003 
року)

5. двері на шляхах евакуації виконати 
такими, що відчиняються в напрямку 
виходу людй з приміщень 
будівлі(пропонується з 2003 року)

01.10.2016
року

Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

Виконано
частково

6. Стелажі у сховищах виконати з 
негорючиз матеріалів(пропонується з 
2005 року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

7. Пожежний кран на першому поверсі 
розмістити у вбудованій або навісній 
шафці, яка повинна мати отвори для 
провітрювання і прстосовані для 
опломбування та візуального огляду 
їх без розкривання(пропонується з 
2008 року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

8. Прилади опалення у сходових 
клітках встановити на висоті не 
менше 2,2 с. Від поверхні сходових 
площадок(пропонується з 2010 року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

9. На шляхах евакуації в місцях 
перепадів висоти підлоги 
влаштувати пандуси з ухилом не 
більше 1:6 (пропонується з 2011 
року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

Не можливо

10 З'єднання, відгалуження та 
окінцювання жил проводів здійснити 
за допомогаю опресування, 
зварювання, паяння або затискачів 
(пропонується з 2011 року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР, 
електрик

виконується

11 Демонтувати тимчасові електричні 
мережі та в подальшому не 
допускати їх влаштування та 
експлуатацію (пропонується з 2011 
року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР, 
електрик

виконується

і
12 Апарати відключення (вимикачі)

1 1
01.10.16 Чигринець О.Г.- -4іМ по



освітлювальної мережі приміщення 
книгосховища встановити поза 
межами (зовні) вказаного 
приміщення на негорючій стіні 
(перегородці) або на окремій опорі 
(пропонується з 2011 року)

заступник
директора з АГР, 
електрик

13 Вентиляційні повітроводи очистити 
від горючого пилу, відходів 
виробництва, жирових відкладень 
пожежобезпечними засобами. 
Перевірку й очищення обладни=ання 
провести за графіком, який 
необхідно затвердити 
адміністрацією, об'єкта. Результати 
огляду занести до спеціального 
журналу (пропонується з 2011 року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР, 
слюсар-сантехнік

14 Керівному складу підприємства 
пройти функціональне навчання на 
курсах цивільної оборони 
(пропонується з 2011 року)

01.10.16 Филипенко Г.І.- 
директор

Виконується 
згідно 
графіка ЦЗ

15 Провести ідентифікацію потенційно 
небезпечного об'єкту (пропонується 
з 2013 року)

01.10.17

за наявності 
фінансування

Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

16 Провести встановленим порядком 
узгодження результатів потенційно 
небезпечного об'єкту (пропонується 
з 2013 року)

01.10.17

за наявності 
фінансування

Чигринець О.Г.- 
заступник 
директора з АГР

17 Двері, що ведуть з приміщень 
безпосередньо до сходових клітин 
забезпечити пристроями для 
самозачинення та ущільнення в 
притулах (пропонується з 2014 року)

01.10.17 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР, 
столяр

18 Приміщення коледжу 
доукомплектувати первинними 
засобами пожежогасіння відповідно 
до вимог і норм (пропонується з 2014 
року)

01.09.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР,
завідувач
господарством



19 В наявних шафах пожежних кранів 
пожежні рукави (часково) приєднати 
до крана та ствола (пропонується з 
2014 року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР,
завідувач
господарством

20 Переносні вогнегасники встановити 
на висоті не більш 1,5 м. Віл рівня 
підлоги до нижнього торця 
вогнегасника (пропонується з 2014 
року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР,
завідувач
господарством

21 Приміщення дообладнати 
автоматичною пожежною 
сигналізацією (пропонується з 2014 
року)

2018рік,

за наявності 
фінансування

Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР,
завідувач
господарством

22 Провести технічне діагностування 
(за необхідності обслуговування) 
наявних огнегасників (пропонується 
з 2014 року)

01.09.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР,
завідувач
господарством

виконано

23 Забезпечити працівників засобами 
індивідуального захисту органів 
дихання в повному обсязі 
(пропонується з 2014 року)

01.10.16 Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР,
завідувач
господарством

Виконано
частково

24 Дерев'яні конструкції горища 
піддати вогнезахисному оброблян
ню.

2018рік,

за наявності 
фінансування

Чигринець О.Г.- 
заступник
директора з АГР,
завідувач
господарством

Заступник директора 
з адміністративно- 
господарської роботи

О.Г.Чигринець



Заходи
по забезпеченню пожежної безпеки в приміщеннях ДВНЗ «ХКБАД»

по вул. Бакуліна, 11-А, 
згідно припису, виписаному Державним інспектором з пожежного нагляду, 

старшим інспектором ВНПД Дзержинського РВ ГУ МНС України в Харківській 
області, капітаном служби цивільного захисту Слабченком 0 .0 .

від 09 червня 2016 року

№
п/п

Найменування заходу Термін виконання Відповідальний

1 Демонтувати глухі металеві грати 
встановлені в віконних проймах або 
виконати такими щоб розкривалися 
або розсувалися

III квартал 
2016 г.

Заступник директора 
Чигринець О.Г.

2 Евакуаційні виходи позначити 
світловими покажчиками з написом 
«Вихід» білого кольору на зеленому 
фоні, підключеними до джерела 
живлення евакуаційного (аварійного) 
освітлення або такими, що 
переключаються на нього автоматично 
в разі зникнення живлення на їх 
основних джерелах живлення

ІИ-ІУ квартал 
2016 р.

Керівник фіз. вих. 
Хаджиев В.І.

3 Провести технічне обслуговування 
вогнегасників

ІИ-ІУ квартал 
2016 р.

Керівник фіз. вих. 
Хаджиев В.І.

4 Електрощитову відділити від інших 
приміщень протипожежними 
перегородками 1-го типу, та 
протипожежними дверима 2-го типу з 
межею вогнестійкості не менше 0,6 
годин

Ш-ІУ квартал 
2016 р.

Заступник директора 
Чигринець О.Г.

5 Оснастити світильники з лампами 
розжарювання в складських та 
пожежонебезпечних місцях ковпаками 
із захисного суцільного скла

Ш-ІУ квартал 
2016 р.

Керівник фіз. вих. 
Хаджиев В.І.

6 Приміщення обладнати установкою 
автоматичної пожежної сигналізації з

ІИ-ІУ квартал 
2016 р

Заступник директора 
Чигринець О.Г.



виводом сигналу від приймально- 
контрольного приладу на пульт 
централізованого спостереження 
пожежної охорони

7 Доукомплектувати приміщення 
первинними засобами пожежегасіння 
(вогнегасниками) згідно норм 
належності

IV квартал 2016 р. Заступник директора 
Чигринець О.Г.

Зам. Директора по АХЧ ' / .  . Чигринец А. Г.
/ А Г Ш / , / А


