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ВИСНОВОК
Експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами 

проведення первинної акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми "Будівництво та експлуатація будівель і

спроруд"
за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст" 
у Державному вищому навчальному закладі "Харківський коледж 

будівницьва, архітектури та дизайну"

відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст у Державному вищому навчальному закладі «Харківській 
коледж будівництва, архітектури та дизайну» наказом МОЇ І України від 17 
квітня 2019 р. № 322-л призначена експертна комісія у складі:

Голова комісії: - Доненко Василь Іванович -  завідувач кафедри 
будівельного виробництва та управління проектами 
Запорізького національного технічного університету, 
доктор технічних наук, професор.

Член комісії: - Болотін Олександр Володимирович -  голова циклової 
комісії будівельних дисциплін Відокремленого 
підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж імені 
О.Є. Порай-Кошиці Луганського національного 
університету імені Т.Г.Шевченко.

Відповідно до наказу МОН України від 17 квітня 2019 року № 322-л 
акредитаційна експертиза проведена у період із 22.04.2019 по 24.04.2019 року.

У процесі акредитаційної експертизи безпосередньо у навчальному 
закладі було розглянуто первинні документи і проаналізовано фактичні дані на 
відповідність вимогам Постанови Кабінету Мністрів України від 9 серпня 2001 
р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», а також Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. N 0 1 187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» та 
змін, внесених згідно Постанови КМ № 347 від 10.05.2018р. та акредитаційним
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вимогам згідно з наказом № 689 МОН Молодьспорту України від 13.06.2012 
року.

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, документів 
на право власності);

проведення аналізу матеріалів акредитаційної справи, підготовленої 
Державним вищим навчальним закладом «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну» щодо проведення первинної акредитації освітньо- 
професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»;

вивчення фактичного стану кадрового, матеріально-технічного, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки фахівців з 
акредитованої освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд»;

ознайомлення з фактичним станом навчальних приміщень, 
кабінетів та лабораторій;

результатів проведених експертною комісією комплексних 
контрольних робіт з циклів загальної 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;
наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та студентами

коледжу.

1 Загальна характеристика державного вищого навчального закладу 
«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» є 
вищим навчальним закладом 1 рівня акредитації.

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» розпочав свою діяльність як будівельний 
технікум 26 вересня 1933 року на підставі наказу №  847 Наркомату важкої 
промисловості СРСР. В листопаді 1933 року навчальний заклад було 
реорганізовано в Харківський архітектурно-будівельний технікум.

До 1975 року технікум був підпорядкований Міністерству промислового 
будівництва України, з 1975 по 1987 рік - Міністерству промислового 
будівництва СРСР, з 1987 по 1991 рік -  Міністерству будівництва України, а з 
липня 1991 року -  Українській державній будівельній корпорації «Укрбуд» 
(Постанова Кабінету міністрів України № 65 від 01.07.91 р. про 
перейменування Мінбуду України).
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Відповідно до наказу Української державної будівельної корпорації 
«Укрбуд» № 46 від 30.11.07 р. Харківський будівельний технікум 
перейменовано у ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну». Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 18.04.2011 
р. № 341 «Про передачу вищих навчальних закладів до сфери управління 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту» відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 06.04.201 1 р. № 283 «Про передачу деяких вищих 
навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту» Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну передано до 
сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На даний момент коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, 
розрахунки в установах банку, печатку зі своєю назвою і зображенням 
Державного Герба України та інші атрибути юридичної особи.

Юридична адреса: вул. Квітки-Основ’яненка, б. 4/6, м. Харків, Україна, 
61003, Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну».
Електронна поін га: НЬсІ7/ Ькbad.com.ua 
Адреса \Vcb-eainy: www.hkbad.com.ua

Директор коледжу -  Филипенко Ганна Іванівна викладач-методист, 
робочий телефон: (057) 731-24-31, мобільний: +380999-30-56-17. Дата 
народження: 20.08.1958 р.

Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному 
закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 
здійснюється відповідно до відомість про право здійснення освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти за спеціальностями:

Спеціальність 144 «Теплоенергетика», освітня програма «Монтаж і 
обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»;

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітні 
програми: «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», «Опорядження 
будівель і споруд та будівельний дизайн»;

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування», освітня 
програма «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр».

Структурні підрозділи коледжу створені відповідно до законодавства та 
головних завдань діяльності і функціонують згідно з положеннями, що 
розроблені вищим навчальним закладом. Структурними підрозділами коледжу 
є 2 відділення, 8 циклових комісій.

Для вирішення поточних питань створені робочі органи, а саме: 
адміністративна Рада, методична Рада, приймальна комісія.

Дорадчим органом коледжу є педагогічна Рада, до складу педагогічної 
Ради входять заступники директора, завідувачі відділень, завідувач 
бібліотекою, голови циклових комісій, педагогічні працівники.

В коледжі діють органи студентського самоврядування.
Експертною комісією встановлено, що організація навчального процесу, 

оформлення та ведення навчально-методичної документації, самостійної
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роботи студентів, контроль знань, порядок проведення навчальної та 
виробничої практик здійснюється відповідно до нормативних документів, що 
регламентують навчально-виховний процес.

Усі нормативні документи, що забезпечують правові основи діяльності 
коледжу і які необхідні для організації навчально-виховного процесу були 
надані комісії (відомість щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, Статут, Положення щодо організації навчального процесу та інші.). 
Вони є достовірними.

Для забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі сформований 
досвідчений педагогічний колектив, здатний забезпечувати якісну підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів.

Висновок: нормативні документи, що забезпечують правові основи 
діяльності ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» є 
в наявності та відповідають акредитаційним вимогам.

І! Формування контингенту студентів

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» здійснюється відповідно до 
відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 
визначеним ліцензійним обсягом 150 осіб (за денною формою навчання - 100 
осіб та заочною - 50 осіб).

Прийом здобувачів вищої освіти на денну форму навчання 
здійснюється:

на основі базової загальної середньої освіти, термін навчання - З 
роки 10 місяців;

на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання - 2 
роки 10 місяців;

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований 
робітник» зі скороченим терміном навчання -  1 рік 10 місяців.

Прийом здобувачів вищої освіти на заочну форму навчання 
здійснюється:

на основі повної загальної середньої освіти, термін навчання - 3 роки 5 
місяців;

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» зі 
скороченим терміном навчання - 2  роки 5 місяців.

Регіональне замовлення виконується в повному обсязі.
За даною спеціальністю колледж здійснює підготовку фахівців за 

регіональним замовленням та за рахунок фізичних осіб.
Прийом здійснюється відповідно до таких документів:
- Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
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підвищення престижності шахтарської праці», «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України», 
затверджених наказом МОНУ;

- Правил прийому до ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»;

- Положення про Приймальну комісію ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну».

Організацію прийому забезпечує Приймальна комісія, що працює 
відповідно до нормативно-правових документів, Положення про Приймальну 
комісію, Плану роботи та правил прийому до навчального закладу.

Формування контингенту здобувачів вищої освіти коледжу базується на 
проведенні викладачами коледжу профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх 
школах, професійно-технічних училищах Харкова та області.

Коледж тісно співпрацює з Харківським міським центром зайнятості 
щодо проведення зустрічей виїзних агітаційних бригад з випускниками шкіл 
Харкова та області, бере участь у міжрегіональній спеціалізованій виставці 
«Освіта Слобожанщини», яка проводиться щорічно. Крім того проводиться 
рекламна кампанія з популяризації спеціальностей коледжу на веб-сайті 
коледжу і в засобах масової інформації.

Згідно з реалізацією заходів щодо прийому студентів педагогічний 
колектив коледжу працює над впровадженням різноманітних форм 
профорієнтаційної роботи. З цією метою викладачі коледжу:

- проводять дні відкритих дверей, на які запрошують абітурієнтів, їх 
батьків, студентів коледжу та випускників минулих років;

- планують роботу циклових комісій у закріплених за ними школах та 
ПТУ, художніх школах міста і області;

- проводять індивідуальну роботу з учнями шкіл та їх батьками;
- проводять разом з учнями шкіл виховні заходи і спортивні змагання;
- разом зі студентами проводять презентацію діяльності коледжу;
- проводять спільні конференції з метою допомоги абітурієнтам зробити 

свідомий вибір спеціальності;
- щорічно здійснюють довузівську підготовку абітурієнтів на курсах 

поглибленого вивчення предметів: математика, українська мова та малюнок.
Експертною комісією перевірено фактичний контингент студентів та 

зроблено висновок, що контингент студентів коледжу становить 665 осіб, з них 
638 осіб навчаються на денному відділені, 27 осіб навчається на заочному 
відділенні, що відповідає даним ЄДЕБО. На спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» навчається 321 особа в тому числі за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» -195 
осіб, «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» -126 осіб, дані 
відповідають ЄДЕБО.

Для збереження контингенту студентів та поглиблення їх знань з 
фахових дисциплін під керівництвом викладачів систематично проводяться

Голова експертної комісії В.І. Доненко
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консультації, індивідуальні заняття, самостійна робота, працюють гуртки та 
спортивні секції.

Висновок: У результаті перевірки експертною комісією встановлено, що 
у ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» організація 
прийому студентів здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
Робота педагогічного колективу з питань формування та збереження 
контингенту студентів, які навчаються за освтньо-професійною програмою 
"Будівництво та експлуатація будівель і споруд" зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється на належному рівні.

Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до 
встановлених державних вимог.

III Зміст підготовки фахівців

Експертною комісією встановлено, що підготовку молодших 
спеціалістів за освітньо-професійною програмою "Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд" зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
регламентують відповідні документи, які затверджені директором коледжу та 
погоджені педагогічною радою коледжу:

освітньо-професійна програма "Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд" (розглянуто та схвалено Педагогічною радою коледжу 
протокол від 22 березня 2016 року №  5, затверджено директором коледжу 22 
березня 2016 року);

навчальний план підготовки молодших спеціалістів за освітньо- 
професійною програмою "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" зі 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (розглянуто та схвалено 
Педагогічною радою коледжа протокол від 22 березня 2016 року № 5, 
затверджено директором коледжу 22 березня 2016 року); 

робочі навчальні плани; 
графік навчального процесу; 
навчальні програми навчальних дисциплін; 
робочі програми навчальних дисциплін.

Зміст освіти у вищому навчальному закладі -  категорія задана, 
обумовлена цілями і потребами суспільства, виражається у вимогах до системи 
знань, умінь і навичок, до громадських і професійних якостей, що формуються 
в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, новітніх 
технологій та культури.

Опираючись на вимоги сьогодення, основними принципами підготовки 
фахівців у вищому навчальному закладі є:

відповідність підготовки молодших спеціалістів потребам 
суспільства, держави;

пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; 
фундаменталізація, гуманістична спрямованість професійної

підготовки;
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випереджувальний характер, безперервність та ступеневість 
підготовки.

Навчальним планом підготовки молодших спеціалістів за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на основі повної 
загальної середньої освіти з терміном навчання 2 роки 10 місяців 
передбачається загалом 180 кредитів ЄКТС, з них 160,5 кредитів ЄКТС -  цикл 
дисциплін нормативної підготовки (включаючи 33 кредити на практичну 
підготовку та 15,5 кредитів на екзаменаційні сесії та дипломне проектування) та 
19,5 кредитів ЄКТС -  цикл вибіркових дисциплін; на основі освітньо- 
кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» з терміном навчання 1 рік 10 
місяців передбачається загалом 120 кредитів СКТС, з них 106 кредитів ЄКТС -  
цикл дисциплін нормативної підготовки (включаючи 9 кредитів на практичну 
підготовку та 13,5 кредитів на екзаменаційні сесії та дипломне проектування) та 
14,0 кредитів ЄКТС -  цикл вибіркових дисциплін .

Цикл дисциплін загальної підготовки включає дисципліни, спрямовані 
на поглиблення та вдосконалення знань студентів з фундаментальної, 
природничо-наукової, соціально-гуманітарної, соціально-економічної 
підготовки.

Цикл професійної підготовки складається з теоретико-практичних 
дисциплін. До блоку теоретичних дисциплін відносяться спеціальні 
дисципліни, що забезпечують набуття загальних і фахових компетентностей, 
необхідних для виконання професійних завдань у будівельній галузі. Практична 
підготовка має на меті набуття та закріплення студентом фахових 
компетентностей, необхідних для вирішення професійних завдань. Види 
практичної підготовки та її обсяг визначаються переліком компетентностей, які 
мають набути студенти, у тому числі під час проходження технологічної, 
переддипломної практики та захисті дипломного проекту.

Перевірка експертною комісією показала, що перелік навчальних 
дисциплін і практик, обсяг годин на їх вивчення та форми контролю знань 
відповідають вимогам освітньо-професійної програми та рекомендаціям 
Міністерства освіти і науки України. Дисципліни циклів вивчають з 
дотриманням принципів наступності, безперервності, відповідно до 
структурно-логічних схем спеціальності.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 
навчальний рік складається робочий навчальний план.

Експертною комісією відповідно до навчального плану спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» встановлено, що викладачами 
спеціальності розроблені і затверджені належним чином навчальні програми з 
усіх навчальних дисциплін. Програми визначають послідовність, організаційні 
форми вивчення предмету, форми і засоби поточного і підсумкового контролю 
знань.

Основними формами організації навчання студентів за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» є 
лекції, інтерактивні лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи,
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навчальні екскурсії на підприємства, самостійна робота, індивідуальні заняття, 
консультації.

Види та тривалість практик визначені згідно із затвердженим 
навчальним планом освітньо-професійної програми.

У графіку навчального процесу за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» відображаються всі види практик, їх 
тривалість і послідовність проведення.

З метою методичного забезпечення виконання навчальних планів і 
програм у кожній лабораторії та кабінеті створені навчально-методичні 
комплекси, до складу яких входять: робочі навчальні програми, конспекти 
лекцій, інструктивно-методичні матеріали до лабораторних, практичних занять, 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів, комплексні 
контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу, методичні матеріали для студентів з питань 
самостійного опрацювання фахової літератури, виконання курсових робіт, 
роздатковий матеріал, навчальні посібники, технічні засоби навчання, макети, 
моделі, стенди, прикладні комп’ютерні програми тощо.

Велика увага приділяється самостійній роботі студентів. Для 
поглиблення інтересу до обраної спеціальності студенти беруть участь у 
конкурсах, науково-теоретичних та практичних конференціях ВНЗ 1-11 рівнів 
акредитації міста і області.

Викладацький склад ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну» достатньою мірою володіє прогресивними методами 
навчання і контролю знань студентів.

Викладачі постійно працюють над удосконаленням та модернізацією 
бази навчально-методичних матеріалів з усіх навчальних дисциплін. Ця база 
постійно поновлюється, вживаються заходи щодо ефективності використання 
методичних матеріалів і посібників.

Висновок: зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» відповідає чинним акредитаційним 
вимогам та здійснюється згідно затверджених в установленому порядку 
освітньо-професійної програми та навчального плану з урахуванням 
нормативних та навчально-методичних документів вищої освіти.

IV Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу

Організація навчально-виховного процесу зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» планується у відповідності до 
Концепції розвитку даної спеціальності, комплексного плану роботи коледжу 
на поточний рік.

В.І. Доненко
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Навчально-виховний процес здійснюється за навчальним планом, 
графіком навчального процесу, єдиним планом виховної роботи, планом 
методичної роботи, на основі яких розробляються плани педагогічної та 
методичної рад, графіки проведення позакласних заходів.

Забезпеченість навчального процесу зі спеціальності 192 «Будівництво 
та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Будівництво та 
експлуатація будівель і споруд» програмами навчальних дисциплін складає 
100%, частина з яких розроблена викладачами коледжу і отримала рецензії 
відповідних спеціалістів ВНЗ 111-1V рівнів акредитації. Робочі навчальні 
програми складено на основі навчальних програм з усіх дисциплін. Навчальні 
програми та робочі навчальні програми містять назви змістовних модулів в 
логічній послідовності їх вивчення, що входять до відповідного блоку; в них 
передбачено міжпредметні зв ’язки, завдання до самостійної роботи студентів, 
перелік нормативної, навчально-методичної літератури, засоби діагностики 
успішності, семестровий та поточний контроль.

Робота педагогічного колективу спрямована на удосконалення бази 
навчально-методичних матеріалів з усіх навчальних дисциплін, на застосування 
в навчальному процесі новітніх технологій навчання, на формування у 
студентів прагнення до пізнавальної діяльності.

Для допомоги викладачам у коледжі створена Методична рада, яка 
працює відповідно до Положення про методичну раду.

В методичному кабінеті коледжу зібрані методичні матеріали дисциплін, 
методичні рекомендації до проведення лабораторних та практичних робіт, 
курсового та дипломного проектування, самостійної роботи студентів, 
тестового контролю знань, методичні вказівки щодо впровадження передових 
педагогічних технологій тощо. При методичному кабінеті працює Школа 
молодого викладача. Методичний кабінет організовує роботу викладачів у 
міських методичних об ’єднаннях.

Постійний контроль за навчально-виховним процесом на спеціальності 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» здійснюють директор 
коледжу, заступники директора з навчальної, виховної, навчально-виробничої 
роботи, завідуючий відділенням, голови циклових комісій, класні керівники.

З метою визначення успішності та якості знань студентів, які 
навчаються за освітньою програмою «Будівництво та експлуатація будівель і 
споруд», рівня теоретичної та практичної підготовки проводиться поточний та 
підсумковий контроль знань та вмінь студентів, результати якого 
розглядаються на засіданнях циклових комісій, що забезпечують спеціальність 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд», педагогічних радах, 
академічних комісіях.

Діагностика якості освіти студентів включає в себе питання до 
екзаменів, заліків, тестових завдань, пакетів контрольних завдань для
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комплексної перевірки знань з дисципліни, пакети семестрових та річних 
контрольних робіт.

Викладачами коледжу розроблені пакети контрольних робіт з 
урахуванням освітньо-професійної програми. Методичне забезпечення 
контрольних робіт з кожної навчальної дисципліни включає рецензію, мету і 
завдання вивчення навчальної дисципліни, вказівки щодо організації і 
проведення контрольної роботи, критерії оцінювання, зразок контрольного 
листа, завдання до контрольної роботи.

З метою закріплення, поглиблення та узагальнення знань, здобутих 
студентами, та їх застосування при вирішенні фахового завдання студенти 
виконують курсові проекти (роботу). За час навчання у коледжі студенти 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 
виконують курсові проекти з навчальних дисциплін: «Будівельні конструкції», 
«Технологія і організація будівельного виробництва», «Основи розрахунку 
будівельних конструкцій» і курсову роботу з навчальної дисципліни 
«Економіка будівництва».

В коледжі розроблено типову тематику курсових проектів (робіт) із 
зазначених навчальних дисциплін. До курсових проектів (робіт) викладачі 
коледжу розробили методичні рекомендації.

Організація практичної підготовки студентів спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» відповідає вимогам закону 
України «Про вищу освіту», Положенню «Про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства 
освіти України № 93 від 08.04.1993 року.

Навчальним планом спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» за освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд» у Харківському коледжі будівництва, архітектури та дизайну 
передбачено виконання дипломного проекту.

Дипломне проектування проводять на підставі тематики, яку 
розробляють до початку переддипломної практики. Тематику складають з 
урахуванням побажань підприємств.

Розглянуту і схвалену на засіданнях випускових циклових комісій 
тематику дипломного проектування затверджує наказом директор коледжу.

Студенти Коледжу достатньо забезпечені навчальною літературою з 
дисциплін, які передбачені навчальним планом. У читальній залі наявні фахові 
періодичні видання зі спеціальності, а саме: журнал «Безпека життєдіяльності», 
«Довідник спеціаліста з охорони праці», журнали: «Будівництво в Україні», 
«Будмайстер», «Будівництво і стандартизація» «Аспекти будівництва», 
«Промислове будівництво». Працівники бібліотеки постійно проводять 
літературні виставки, знайомлять студентів з наявним книжковим фондом та 
новинками видань в галузі будівництва.

Аналіз семестрової і поточної навчальної документації свідчить, що всі 
дисципліни навчального плану викладаються в належному обсязі, робоча

Голова експертної комісії В.і. Доненко
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навчально-методична документація затверджена у відповідності до 
встановлених вимог.

Аналіз звіту про виконання планів роботи циклових комісій, 
індивідуальних планів роботи викладачів, які забезпечують підготовку фахівців 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд», 
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.

Експертною комісією перевірено навчально-методичне забезпечення 
навчальних дисциплін освітньо-професійної програми «Будівництво та 
експлуатація будівель і споруд» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія». Експертна комісія зазначає, що в акредитаційній справі у відомості 
про навчально-методичне забезпечення була допущена технічна помилка.

При перевірці встановлена наявність наступної навчально-методичної 
документації:

навчальні та робочі плани спеціальності -  100%; 
навчальні і робочі програми з навчальних дисциплін, передбачених 

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

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

підсумковий контроль -  100%;
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.

Висновок: експертна комісія зазначає, що стан організаційного та 
навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 
відповідає Ліцензійним умовам та вимогам акредитації щодо надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти.

Для забезпечення навчально -  виховного процесу у коледжі сформовано 
досвідчений педагогічний колектив, здатний забезпечувати якісну підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів.

V Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Голова експертної комісії В.І. Доненко
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Навчальний процес у коледжі забезпечують 68 викладачів, з них: 37 
викладача вищої категорії, що складає 54,4% (6 з яких мають звання викладач- 
методист);

20 викладачів першої категорії, що складає 29,4%;
6 викладачів другої категорії, що складає 8,8%;

5 спеціалістів, що складає 7,4%.
До складу педагогічного колективу входять висококваліфіковані 

викладачі, які мають глибокі професійні знання і проводять заняття на 
належному фаховому та методичному рівні.

До групи забезпечення спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» входить 9 педагогічних працівників, які працюють у Коледжі за 
основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності. 
Якісний склад групи забезпечення відповідає Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 року №347) (п. 7; 10; 13; 14; 15; 16; 17). Керівником групи 
забезпечення призначено Бєлих Н.О. голову циклової комісії «Технології і 
організації будівельного виробництва», викладача вищої категорії, викладача- 
методиста, яка має педагогічний стаж 34 роки. На одного члена групи 
забезпечення припадає ((195+27)/9=24,6<30) 25 здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Будівництво та експлуатація будівель і 
споруд».

Навчально-виховна і методична робота зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» здійснюється (станом на 
01.04.2019) 42 викладачами, які працюють на постійній основі. Із вказаної 
кількості викладачів вищу категорію мають -  25, що складає 59,5 %, з них 
звання «викладач-методист» -  6 (14,3 %), 1 категорію -  11 (26,2 %), II 
категорію -  4 (9,5 %), категорію «спеціаліст» -  2 (4,8%).

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Будівництво 
та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» забезпечують дві випускові циклові комісії, а саме: 
циклова комісія технології і організації будівельного виробництва, циклова 
комісія спеціальних дисциплін.

До складу комісії «Технології і організації будівельного виробництва» 
входять 12 викладачів, з них: 4 викладачі вищої категорії, з яких 2 викладачі - 
методисти, 3 викладачі першої категорії, 3 викладачі другої категорії, 2 
викладачі - спеціаліста.

До складу комісії «Спеціальних дисциплін» входять 6 викладачі, з них -  
З викладачі вищої категорії, 2 викладачі першої категорії, 1 викладач - 
спеціаліст.

Викладачі циклових комісій спеціальних дисциплін, технології і 
організації будівельного виробництва застосовують інформаційно- 
комунікаційні технології, поєднують традиційні методи навчання з 
інноваційними, що надає можливість підготувати компетентних фахівців, 
конкурентоспроможних на ринку праці, які професійно володіють отриманою
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спеціальністю, здатні до ефективної діяльності за фахом, розвивають творчість 
студентів, спонукають їх до самовдосконалення. Робота викладачів спрямована 
на формування у майбутніх фахівців високого професіоналізму. Під 
керівництвом викладачів студенти беруть участь у творчих виставках міста та 
області, конференціях, семінарах.

Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес зі 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 
відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується 
проходженням підвищення кваліфікації.

Відповідно до поставлених педагогічних задач на навчальний рік, для 
систематизації роботи циклових комісій викладачами складаються 
індивідуальні плани роботи викладачів, план роботи циклової комісії. Звіт 
роботи комісій заслуховують на засіданнях педагогічної Ради коледжу, де 
дають оцінку роботі циклової комісії і окремо кожного викладача.

Аналіз педагогічного складу свідчить, що за рівнем кваліфікації, 
педагогічним досвідом колектив викладачів відповідає Ліцензійним вимогам 
щодо забезпечення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія». У коледжі створена атмосфера, яка 
сприяє постійному зростанню кваліфікаційного рівня викладачів.

Робота з підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу 
здійснюється за планом, який передбачає обов’язкове проходження 
викладачами підвищення кваліфікації не менше ніж один раз на 5 років.

Для підвищення кваліфікації викладачів у коледжі працює «Школа 
педагогічної майстерності», де здійснюють вивчення передового педагогічного 
досвіду, вдосконалюють форми і методи навчання, проводять педагогічні 
читання, які є практикумом для викладачів з організації тестового контролю 
знань, опорного конспектування, семінарських занять, занять з використанням 
інтерактивних технологій.

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно з Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників України, перспективного 
плану атестації педагогічних працівників та графіка атестації на рік. 
Підвищення кваліфікації викладачів підтверджено відповідними документами.

Планування робочого часу викладачів здійснюється згідно з 
нормативними вимогами. Навчальне навантаження встановлюється на підставі 
навчальних планів. Обсяг педагогічного навантаження обговорюється на 
засіданнях циклових комісій.

Висновок: експертна комісія вважає, що кадрове забезпечення 
навчально-виховного процесу за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» відповідає ліцензійним та акредитаційним 
умовам підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст».
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VI Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Для здійснення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» коледж має матеріально-технічну базу, що 
відповідає вимогам навчального плану. Матеріально-технічна база, складається 
з навчально-лабораторного корпусу, навчально-виробничих майстерень, 
гуртожитку, спортивної зали, бібліотеки, актової зали, медичного пункту та 
музею.

Експертна комісія ознайомилась з фактичним станом навчальних
приміщень, кабінетів та лабораторій. Загальна площа приміщень складає -
16394 м , в тому числі: навчально-лабораторні -  3559,6 м (приміщення для 

2 • 2 занять -  2340,9 м , комп’ютерні лабораторії -  219,0 м , спортивна зала -  999,7 
2 • • • 2 м“), приміщення для педагогічних працівників -  398,0 м , службові приміщення

-44 10 ,1  м“ , гуртожиток -  4059 м2, бібліотека (з читальною залою на 50 місць)
2 ^ 2 * 2-  218,0 м , актова зала -  291,7 м~, буфет -  12,7 м , медичний кабінет -  24 м ,

інші площі -  3420,9 м2.
Гуртожиток забезпечує 100% проживання усіх бажаючих студентів 

денного і заочного відділень. В гуртожитку створені комфортні умови для 
проживання студентів, самопідготовки та проведення дозвілля.

Матеріальна база коледжу дозволяє забезпечити ефективне проведення 
навчального процесу для студентів усіх форм навчання і відповідає 
встановленим вимогам.

Навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Будівництво 
та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» відбувається в спеціалізованих кабінетах, лабораторіях і 
майстернях відповідно до вимог навчального плану і освітньо-професійної 
програми.

В навчально-лабораторному корпусі розміщено і належним чином 
обладнано 37 кабінетів, 4 лабораторії, 3 комп’ютерні класи (на всі кабінети та 
лабораторії є паспорти). Постійно ведеться робота з переоснащення кабінетів і 
лабораторій у відповідності до зростаючих вимог у зв ’язку з розвитком науково- 
технічного прогресу.

Для підвищення якості викладання у кабінетах використовуються 
плакати, стенди, моделі, мультимедійні засоби.

Навчальні лабораторії і кабінети забезпечені необхідним обладнанням, 
меблями, технічними засобами в обсягах та кількості, які відповідають вимогам 
щодо організації навчального процесу за освітньо-професійною програмою. Всі 
кабінети та лабораторії мають паспорти, інструкції з охорони праці та техніки 
безпеки та іншу передбачену документацію.

Наявні кабінети, лабораторії та майстерні відповідають вимогам 
підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія».
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Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі 
здійснюється бібліотекою з читальним залом загальною площею 218,2 м2 (з 
книгосховищем). Кількість посадкових місць для відвідувачів читального залу
—  50.

Бібліотека із загальним книжковим фондом 80058 примірників має 
необхідну навчальну, методичну і художню літературу, що в повній мірі 
забезпечує якісну підготовку студентів до навчальних занять.

Для користування нормативною галузевою літературою коледж придбав 
програмний комплекс «Будстандарт», який встановлено на всіх комп'ютерах 
кабінету інформатики та обчислювальної техніки.

Для інформаційного забезпечення студентів та удосконалення 
методичного забезпечення навчального процесу у коледжі функціонує 104 
комп’ютера, (що складає 1,5 комп’ютера на 10 студентів), 55 з них об’єднанні у 
локальну мережу Інтернет. Комп’ютерні класи забезпечено доступом до 
системи Інтернет на основі бездротових технологій Wi-Fi.

Рівень комп’ютеризації коледжу в цілому забезпечує потреби 
навчального процесу та адміністративно-господарського управління.

Доступ до електронного ресурсу коледжу, який містить навчально- 
методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану здійснюється в 
локальній мережі Іньериет.

Для проведення культурно-виховних заходів використовується актова 
зала на 400 посадкових місць.

Для проведення занять з фізичного виховання та спортивної роботи 
коледж має достатню спортивну базу. Спортивний зал має необхідне 
обладнання та спортивний інвентар для проведення навчальних і секційних 
занять зі спортивних ігор, гімнастики і легкої атлетики, проведення змагань і 
спартакіад, військово-спортивних заходів міського, регіонального та обласного 
рівня.

Усі мешканці гуртожитку забезпечені необхідними умовами для 
проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, виховної роботи 
студентів. Приміщення санітарно-побутового призначення оснащені згідно з 
чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків. В 
гуртожитку для забезпечення навчальної роботи студентів функціонує 
провідний інтернет.

Дані про стан матеріально-технічного забезпечення коледжу та 
спеціальності, представлені в акредитаційній справі, відповідають дійсності.

Висновок: стан матеріально-технічного забезпечення дозволяє 
здійснювати якісну підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» та відповідає акредитаційним вимогам.

Голова експертної комісії В.І. Доненко
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VII Якість підготовки і використання фахівців

З метою контролю якості підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» експертами були виконані комплексні 
контрольні роботи, які розроблені відповідно до програм навчальних 
дисциплін, мають рецензії, критерії оцінювання, затверджені в установленому 
порядку.

Експертною комісією було здійснено контрольні заміри знань студентів 
відповідно до затвердженого графіка (Додаток 2) за освітньо-професійною 
програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 
192 «Будівництво та цивільна інженерія» з навчальних дисциплін: «Історія 
України», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Будівельне 
матеріалознавство», «Будівельні конструкції», «Технологія і організація 
будівельного виробництва», «Охорона праці в галузі».

За результатами перевірки виконаних комплексних контрольних робіт 
(ККР) під час акредитаційної експертизи за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» експертна комісія встановила, що рівень 
знань студентів становить:

Історія України: абсолютна успішність складає - 100 %, якісна -  
50,0 %, що відповідає встановленим Державним вимогам;

Українська мова за професійним спрямуванням: абсолютна 
успішність складає -  100% , якісна - 54,5%, що відповідає встановленим 
Державним вимогам;

Будівельне матеріалознавство: абсолютна успішність -  100 %, 
якісна -  57,1 %, що відповідає встановленим Державним вимогам;

Будівельні конструкції: абсолютна успішність -  100,0 %; якісна -  
54,6 %, що відповідає встановленим Державним вимогам;

Технологія і організація будівельного виробництва: абсолютна 
успішність -  100 %, якісна -  64,3 %, що відповідає встановленим Державним 
вимогам;

Результати виконання комплексних контрольних робіт акредитаційної 
комісії та самоаналізу наведені в Додатку 3.

Аналіз комплексних контрольних робіт показав, що студенти в цілому 
засвоїли програмний матеріал, продемонстрували достатній рівень теоретичних 
знань і практичних навичок в обсязі передбаченому робочими програмами 
відповідних дисциплін, вміють використовувати навчальну та довідкову 
літературу, самостійно розв’язувати поставлені задачі.

Порівняльний аналіз результатів ККР, проведених під час самоаналізу 
дає розбіжність: за якісними показниками зменшення на 1,5 %, за показниками 
абсолютної успішності збільшення на 3,2 %, що є допустимим відповідно до 
вимог щодо акредитації підготовки молодших спеціалістів та свідчить про 
достатній рівень засвоєння студентами дисциплін, за якими проводились ККР.

Голова експертної комісії В.І. Доненко
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Експертною комісією визначено, що зміст розроблених ККР відповідає 
встановленим вимогам. Зміст і складність завдань, кількість розроблених 
варіантів є достатньою, завдання мають фахове спрямування.

Експертна комісія перевірила результати екзаменаційних сесій за період 
навчання студентів групи БС-41 (студенти на вступили на основі повної 
загальної середньої освіти), групи БФ-21 (студенти вступили на базі освітньо- 
кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»), які навчаються за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

За результатами заліків та екзаменів у останньому семестрі 2018-2019 
навчального року абсолютна успішність складає 100%, якісна успішність 
61,3%, середній бал -  4,12 за національною шкалою.

Проведений аналіз свідчить, що підготовка молодших спеціалістів, 
рівень засвоєння ними знань за дисциплінами навчального плану знаходяться 
на належному рівні.

За даною освітньо-професійною програмою студенти, які вступили на 
основі повної загальної освіти виконують 5 курсових проектів і одну курсову 
роботу; студенти, які вступили на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«кваліфікований робітник» виконують 3 курсових проекти та одну курсову 
роботу.

Експертна комісія зазначає, що тематика курсових проектів актуальна, 
відповідає завданням навчальних дисциплін, розглядається на засіданнях 
циклових комісій та затверджується в установленому порядку. Для всіх 
курсових проектів та для курсової роботи розроблені методичні вказівки щодо 
їх виконання.

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

За результатами перевірки курсових проектів експертною комісією 
встановлено відповідність показників виконання курсових проектів студентами 
показникам наданим в акреди таційній справі:

група БС-41:
- курсовий проект з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» 

якісний показник виконання проекту становить (цивільна будівля) -  58,8 %, 
успішність -  94,1%, (промислова будівля) -  50,0 %, успішність -  100%;

- курсовий проект з навчальної дисципліни «Технологія і організація 
будівельного виробництва» 1 частина якісний показник виконання курсового 
проекту становить -  53,3 %, успішність -  100%, II частина якісний показник 
становить -  71,4 %, успішність -  100 %;

- курсовий проект з навчальної дисципліни «Основи розрахунку 
будівельних конструкцій» якісний показник виконання курсового проекту 
становить -  50,0 %, успішність -100%;

- курсова робота з навчальної дисципліни «Економіка будівництва», 
якісний показник виконання курсового проекту становить -  57,1 %, успішність

100%.

Голова експертної комісії В.І. Доненко
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група Б Ф -21:
- курсовий проект з навчальної дисципліни «Будівельні конструкції», кісний 

показник виконання проекту становить -  58,3 %, успішність -100%;
- курсовий проект з навчальної дисципліни «Технологія і організація 

будівельного виробництва», якісний показник виконання курсового проекту 
становить -  54,5%, успішність -  100%;
курсовий проект з навчальної дисципліни «Основи розрахунку будівельних 

конструкцій», якісний показник виконання курсового проекту становить -  
54,5 %, успішність -  100%;
курсова робота з навчальної дисципліни «Економіка будівництва», якісний 

показник виконання курсової роботи становить -  54,5%, успішність -  100 %.
Навчальним планом за освітньо-професійною програмою «Будівництво 

та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» передбачено виконання дипломного проекту.

Дипломний проект є завершальним етапом навчання студента в коледжі. 
Експертною комісією встановлено, що дипломний проект виконується на 
підставі тематики, яка розробляється до початку переддипломної практики, 
розглядається на засіданні циклової комісії і затверджується наказом по 
коледжу.

Тематика дипломних проектів відповідає змісту освітньо-професійної 
програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» і розроблені у 
відповідності до сучасних напрямків у галузі будівництва та архітектури з 
використанням сучасних технологій, матеріалів та обладнання, новітніх 
енергозберігаючих технологій.

Навчальним планом спеціальності передбачені такі практики: 
навчальні практики; 
технологічна; 
переддипломна.

Навчальні практики проходять у майстернях коледжу, геодезична 
практика на навчальному полігоні та будівельних майданчиках.

З метою проходження практик та подальшого працевлаштування 
випускників коледж уклав договори з такими підприємствами: АТ «Трест 
Житлобуд-1» угода від 08.06.2018 № 43 (1 рік); ТДВ «Житлобуд-2» угода від
19.06.2018 №  55 (1 рік); ТОВ «Стальконструкція ЛТД» угода від 01.06.2018 № 
33 (1 рік); ТОВ «Будівельна компанія «Фасад сервіс»» угода від 06.08.2018 № 74

Після проходження практики студенти складають звіт з практики.
За підсумками технологічної практики проводяться студентські технічні 

конференції, до яких студенти готують кольорові альбоми «Бази практик», 
відеозвіги, виступають з доповідями. За підсумками конференцій публікуються 
збірники статей.

Звіти з практики 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.

(1 рік).
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Експертна комісія перевірила якість виконання звітів з технологічної 
практики на предмет повноти відображення у них основних питань практики, 
насиченості звітів інформаційним матеріалом, зроблених висновків. 
Встановлено, що зміст звітів відповідає програмам практик, звіті виконані і 
оформлені на належному рівні та відповідно до чинних вимог, що дозволяє 
зробити висновок про їх відповідність програмі практик та підтверджує 
об’єктивність оцінок.

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

З аналізу якості підготовки фахівців спеціальності експертна комісія 
зробила висновки:

- тематика курсових та дипломних проектів є актуальними, мають 
практичну спрямованість, оновлюються відповідно до сучасних вимог;

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

результати виконання комплексних контрольних робіт студентами, 
які навчаються за освітньо-професійною програмою «Будівництво та 
експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія», проведенні під час акредитаційної експертизи свідчать про 
достатній рівень знань із навчальних дисциплін;

практика студентів проводиться на базах, які відповідають вимогам 
програм практики. Договори про проходження практик укладаються вчасно та є 
в наявності.

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 акредитаційним вимогам щодо підготовки молодших спеціалістів за 
освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і 
споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

VIII Внутрішня система забезпечення якості освіти

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» у Державному 
вищому навчальному закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» запроваджено систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності. Процес забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти зумовлює дотримання Коледжем стандартних процедур, 
рекомендованих МОН України.

Основними принципами функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності у Державному вищому навчальному
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закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» є: високий 
рівень відповідальності за якість своїх освітніх послуг та забезпечення цієї 
якості; реагування системи забезпечення якості на різноманіття систем вищої 
освіти, навчальних закладів, програм і студентів; підтримання РОЗВИТКУ 
культури якості; урахування потреби та очікування студентів, усіх інших 
залучених сторін та суспільства.

У Державному вищому навчальному закладі «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» розроблено ГІолодження про систему 
внутрішнього забезпечення якості освіти (схвалено Педагогічною радою 
коледжу протокол від 07 квітня 2015 року № 6 та затверджено директором 
коледжу), в якому визначено концептуальні засади формування системи 
забезпечення якості освітньої діяльності; напрями стратегії постійного 
підвищення якості вищої освіти у Коледжі.

Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає здійснення 
таких процедур і заходів:

- розроблення і затвердження освітніх програм відповідно до Стандартів 
вищої освіти, певного рівня Національної рамки кваліфікацій вищої 
освіти, а отже й Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти;

- постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, їх 
модернізація та аналіз на відповідність вимогам ринку праці;

- впровадження студентоцентрованого навчання, викладання та 
оцінювання;

- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
- посилення кадрового потенціалу Коледжу;
- забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за освітньою 
програмою;

- організація інформаційного менеджменту, у тому числі збір, аналіз і 
використання відповідної інформації для ефективного управління 
освітнім процесом;

- запровадження системи опитування, як інструменту для зворотного 
зв'язку, із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами;

- забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу;
- здійснення самооцінки якості освіти й освітньої діяльності як основи для 

зовнішнього забезпечення якості;
- створення ефективної системи та механізмів забезпечення академічної 

доброчесності, запобігання та виявлення академічного плагіату 
педагогічних та інших працівників Коледжу та здобувачів вищої освіти.

Здобувач вищої освіти відіграє ключову роль у процесі моніторингу, 
який дозволяє визначити реалістичність навчального навантаження та 
співвідношення навчальної діяльності з часом, відведеним на її виконання.

Студентоцентроване навчання надає здобувану вищої освіти більші 
можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання, ураховує 
особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтується на реалістичності
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запланованого навчального навантаження, яке узгоджується із тривалістю 
освітньої програми.

Основними принципами студентоцентрованого навчання в Державному 
вищому навчальному закладі «Харківський коледж будвництва, архітектури та 
дизайну» за освітньою програмою «Будівництво та експлуатація будівель і 
споруд» є:

і взаємоповага у стосунках між студентом та викладачем;
-і активне залучення студента до реалізації всіх компонентів 

освітнього процесу;
урахування різноманітних індивідуальних потреб кожного студента 

(стимулювання студентської мотивації, саморефлексії);
зворотній зв'язок у навчальному процесі (наявність процедур 

реагування на студентські скарги).
Ефективні процеси збору та аналізу інформації про освітні програми та 

іншу діяльність підтримують систему внутрішнього забезпечення якості. 
Особлива увага приділяється таким параметрам: ключові індикатори 
діяльності; профіль студентського контингенту; рівні досягнень, успішності та 
відрахування студентів; наявні навчальні ресурси та підтримка студентів; 
кар’єрні траєкторії випускників. Інформація про діяльність Коледжу корисна як 
для майбутніх, так і теперішніх студентів, випускників, інших стейкхолдерів і 
громадськості.

Висновок: Експертна комісія констатує, що в Державному вищому 
навчальному закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» основні складові системи внутрішнього забезпечення якості 
розроблені і забезпечують здійснення комплексної оцінки якості навчальної 
роботи, рейтингування студентів, запобігають академічному плагіату.

IX Перелік зауважень контролюючих органів та заходи їх усунення

Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів
№
з/п

Дата
перевірки Організація Мета перевірки Зауваження

1 06.06.2016-
10.06.2016

Державна служба 
України з 

надзвичайних ситуацій

Перевірка додержання та 
виконання вимог законодавства у 

сферах цивільного захисту, 
пожежної і техногенної безпеки

Отримано 
припис. 

Розроблено 
заходи 

щодо усунення 
зауважень

2 25.08.2016 Головне Управління 
Держсанепідслужби у 

Харківській області

Перевірка готовності навчального 
закладу до нового навчального 

2016-2017 року

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було

3 04.11.2016 Головне управління Перевірка роботи навчального 
Держпраці у закладу щодо відповідності 

Харківській області вимогам з питань охорони праці

Зауважень з 
питань 

перевірки 
не було
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4 18.10.2016-
07.11.2016

Фонд соціального 
страхування з 

тимчасової втрати 
працездатності

Перевірка нарахування та виплати 
лікарняних листів

і Складено акт. 
і Проведено 

внутрішній 
аудит 
щодо 

правильності 
нарахування 
соціального 

страхування з | 
тимчасової 

непрацездатно ! 
сті

5 08.12.2016 Національна поліція 
У країни 

Департамент захисту 
економіки

Надання інформації про структуру 
коледжу, наказами про 

призначення, посадовими 
інструкціями, деклараціями про 

майно, витратами та 
зобов’язаннями фінансового 

характеру за 2014 та 2015 роки

Складено акт 
Постанова про 

повернення 
коштів 

Фонду в сумі 
683,15 гри.

б 01.03.2017 Управління пенсійного 
фонду України в 

Шевченківському 
районі м.Харкова

Дотримання законодавства щодо 
правильності нарахування, 

обчислення та сплати страхових 
внесків на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування

Зауважень з 
питань 

перевірки не 
було

7 27.07.2017-
07.09.2017

Північно-східний офіс 
держаудит служби

Ревізія фінансово-господарської 
діяльності

Складено акт 
перевірки

8 09.08.2017-
15.08.2017

Шевченківській РВ у 
м.Харкові 

ГУДСНС України в 
Харківські вобл.

Дотримання законодавства у 
сферах цивільного захисту та 

пожежної та техногенної безпеки

Складено акт, 
розроблено 

заходи

9 04.10.2017 ГУ ПФУ в Харківській 
обл.

Зустрічна перевірка довідки Зауважень з 
питань 

перевірки не 
було

10 20.12.2018 Харківський міський 
центр зайнятості

Достовірність даних, які є 
підставою для надання статусу 

безробітного та виплати 
матеріального забезпечення 

Трояновій Н.О.

Зауважень з 
питань 

перевірки не 
було

11 19.03- 
23.03.2018 і

Шевченківській РВ у 
м.Харкові 

ГУДСНС України в 
Харківські вобл.

Дотримання законодавства у 
сферах цивільного захисту та 

пожежної та техногенної безпеки

Складено акт, 
розроблено 

заходи
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XI Загальні висновки

Експертна комісія відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 17 квітня 2019 року за № 322-л в період з 22 квітня по 24 квітня 
2019 року здійснювала акредитаційну експертизу для освітньо-професійної 
програми «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та 
будівництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у 
Державному вищому навчальному закладі «Харківській коледж будівництва, 
архітектури та дизайну». На підставі аналізу і перевірки поданих на 
акредитацію матеріалів комісія дійшла таких висновків:

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

2. Завдання та напрямки діяльності, матеріально-технічне, кадрове, 
навчально-методичне забезпечення, соціальна інфраструктура, фінансово- 
майнові гарантії Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну» відповідають заявленому рівню 
підготовки «молодших спеціалістів» за освітньо-професійною програмою 
«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія».

3. Освітньо-професійна програма «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд», навчальний план та якість знань студентів за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст спеціальності 192 «Будівництво 
та цивільна інженерія» відповідають акредитаційним вимогам і забезпечують 
державну гарантію якості вищої освіти.

4. Зміст підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст» за освітньо-професійною програмою «Будівництво та 
експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» відповідає державним стандартам вищої освіти .

5. Матеріально-технічна база, якісний склад педагогічних кадрів, які 
здійснюють підготовку спеціалістів за даною освітньою програмою, організація 
навчального процесу відповідають нормативним вимогам та вимогам 
«Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти» за освітньо- 
професійною програмою «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» зі 
спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

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

З метою вдосконалення навчального процесу в Державному вищому 
навчальному закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» за освітньо-професійною програмою «Будівництво та експлуатація
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будівель і споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
експертна комісія вважає рекомендувати адміністрації Коледжу:

розширити роботу щодо впровадження в освітню діяльність 
елементів дистанційного навчання, зокрема системи онлайн тестування;

продовжити впровадження інноваційних педагогічних технологій, 
спрямованих на розвиток особистості фахівців;

поповнити матеріально-технічну базу коледжу сучасними 
технічними засобами навчання для викладання фахових дисциплін;

продовжувати роботу щодо вдосконалення методичних розробок 
для самостійної роботи студентів з фахових дисциплін;

розширити використання сучасних технічних засобів навчання під 
час викладання спеціальних дисциплін;

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

періодично поновлювати інформацію на сайті коледжу згідно 
впровадження освітньо-професійної діяльності.

Висновки. На підставі вказаного вище експертна комісія МОН України 
дійшла висновку, що освітньо-професійна програма «Будівництво та 
експлуатація будівель і споруд» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Державному вищому 
навчальному закладі «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну» відповідає встановленим вимогам, забезпечує державну гарантію 
якості освіти і може бути акредитована.

Голова експертної комісії 
завідувач кафедри будівельного виробництва 
та управління проектами Запорізького 
національного технічного університету, доктор 
технічних наук, професор.

Член експертної комісії -  
голова циклової комісії будівельних дисциплін 
Відокремленого підрозділу «Рубіжанський 
політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці 
Луганського національного університету 
імені Т.Г.Шевченко.

З експертними висновками ознайомлений: 
директор ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»

«24» квітня 2019 р.

В.І.Доненко

О.В.Болотін

Г.І.Филипенко
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Додаток 1

Зведені відомості 
про дотримання Ліцензійних умов у сфері вищ ої освіти  

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного  

забезпечення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищ ої освіти  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодш ий спеціаліст  
за освітньо-професійною  програмою  

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд»  
зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Назва показника нормативу
Значення показника (нормативу) за 

початковим рівнем вищої освіти
Значення
показника
(норматив)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника віт 
нормативно™

1 2 3 4
Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

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

три особи, з них 
одна особа, що 
має науковий 

ступінь або вчене 
звання

1) Проектна група повинна складатися з 
науково-педагогічних або наукових працівників, 
які працюють у закладі освіти за основним місцем 
роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності і не входять (входили) до жодної 
проектної групи такого або іншого закладу вищої 
освіти в поточному семестрі (крім проектної групи 
з цієї ж спеціальності в даному навчальному 
закладі).

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):

(до 1 вересня 
2019 р. з 

урахуванням 
педагогічних 
працівників, 

які мають 
вищу 

категорію)
+

Голова експертної комісії В.І. Доненко

відповідає

відповідає

відповідає
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1) стажу науково-педагогічної та/або наукової 
роботи

2) наукового ступеня та/або вченого звання

не менше п ’яти +
років (до 6 

вересня 2019 р. -  I 
з урахуванням 

стажу 
педагогічної 

роботи), 
не менш як три 
особи, з яких 

хоча б одна особа урахуванням 
має науковий педагогічних

(до 1 вересня 
2019 р. з

ступінь га/або 
вчене звання

працівників, 
які мають 

вищу 
категорію)

Провадження освітньої діяльності
1. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 

науково-педагогічними (науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем 
роботи (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

1) які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня
з урахуванням педагогічних працівників, які 25
мають вищу категорію)

2) які мають науковий ступінь доктора наук або і  

вчене звання професора
1.3 які мають науковий ступінь доктора наук та і 

вчене звання професора
2. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, 

що забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин):

1) дослідницької, управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом

54.4

2) практичної роботи за фахом 10 13
3. Проведення лекцій, практичних,

семінарських та лабораторних занять, здійснення 
наукового керівництва курсовими, дипломними 
роботами (проектами), дисертаційними 
досл іджен н я ми н ауково - педагогічними 
(науковими) працівниками, які мають відповідну 
освіту, чи науковий ступінь, рівень наукової та 
професійної активності, який засвідчується 
виконанням не менше чотирьох видів та 
результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних 
умов

Голова експертної комісії

рівень 
наукової та 

підпункти 1-18 професійної 
пункту 30 ) активностівик 

Ліцензійних умов ладачівзасвідч
ується 

виконанням 
чотирьох видів 
та результатів 

; з перелічених І

В.1. Доненко

відповідає

+29,4

+3

відповідає
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у пункті ЗО 
Ліцензійних 

умов (7; 10; 13; 
14; 16; 17)

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

званням
2) з науковим ступенем та вченим званням
3) з науковим ступенем або вченим званням +

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

6. наявність групи забезпечення спеціальності у 
закладі освіти, який веде підготовку молодших 
спеціалістів за освітньо-професійною програмою

1) До складу групи забезпечення входять з 
науково-педагогічних або наукових працівників, 
які працюють у закладі освіти за основним місцем 
роботи та мають кваліфікацію відповідно до! кількості членів 
спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи 
групи забезпечення такого або іншого закладу забезпечення (до 
вищої освіти в поточному семестрі та мають 1 вересня 2019 р.

+

не менше 20 
відсотків 
загальної

науковий ступінь та/або вчене звання з урахуванням 
педагогічних 

працівників, які 
мають вищу 
категорію) 

Не більше 302) Кількість членів групи забезпечення є 
достатньою, якщо на одного її члена припадає 
здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та 
форм навчання з відповідної спеціальності

Технологічні вимоги

Голова 
циклової 
комісії-  

викладач - 
вищої 

категорії

77,7

відповідає

відповідає

відповідає

відповідає

25 відповідає

Матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у  сфері вищої освіти
1. Забезпеченість приміщеннями для 

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

2,4 5,4 +3

2. Забезпеченість мультімедійним обладнанням 
для одночасного використання в навчальних 30 31,5 + 1.5

Голова експертної комісії В.І. Доненко
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аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 
аудиторій)

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + +
2) пунктів харчування + + +
3) актового чи концертного залу + + +
4) спортивного залу + + +
5) стадіону та/або спортивних майданчиків +
6) медичного пункту + + +
4. забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
70 100 +30

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

+ + +

Навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у  сфері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми + + відповідає
2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього + +
відповідає

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

Інформаційнезабезпечення освітньої діяльності у  сфері вищої освіти

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

Не менше як два 
найменування 9 +7

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

- -

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/ видавнича/атестацій на (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні

+ + відповідає

Голова експертної комісії В.І. Доненко
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підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

1. 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 30 відповідає

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1) Виконання навчального плану за показниками: 
іерслік навчальних дисциплін, години, форми 
контролю, %

100 100 відповідає

2) Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
жладу за останні 5 років, %

100 100 відповідає

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

100 100 відповідає

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше%
1) Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:

немає потреби

- успішно виконані контрольні завдання; % 90
- якісно ( на 5 і 4) виконані контрольні завдання;

'о
50

2) Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:

немає потреби

- успішно виконані контрольні завдання; % 90
- якісно ( на 5 і 4) виконані контрольні завдання;

'о
50

3) Рівень знань студентів з загальної підготовки, %
- успішно виконані контрольні завдання; % 90 100 + 10
- якісно ( на 5 і 4) виконані контрольні завдання;

'о
50 52 +2

4) Рівень знань студентів зі спеціальної (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 58,9 +8,9

Голова експертної комісії В.і. Доненко
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3. Організація наукової роботи

1) наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

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

участь в 
наукових 

конференціях, 
конкурсах, 
виставках, 

профільних 
олімпіадах 

тощо

Голова експертної комісії - 
завідувач кафедри будівельного виробництва 
та управління проектами Запорізького 
національного технічного університету, доктор 
технічних наук, професор.

Член експертної комісії -  
голова циклової комісії будівельних дисциплін 
Відокремленого підрозділу «Рубіжанський 
політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці 
Луганського національного університету 
імені Т.Г.Шевченко.

З експертними висновками ознайомлений: 
директор ДВНЗ «Харківський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»

О

«24» квітня 2019 р.

І.Доненко

О.В.Болотін

Г.І.Филипенко
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Додаток 2
Затверджено 
^Директор коледжу 

^іси( ̂  Г.І.Филипенко
ГРАФІК

В и к он ан н я  а к р ед и т а ц ій н и х  к о н тр о л ь н и х  робіт 
студ ен там и  о св іт н ь о -п р о ф ес ій н а  п р огр ам а  « Б у д ів н и ц т в о  та ек сп л у а т а ц ія  бу д ів ел ь  і сп о р у д  зі сп ец іал ь н ост і

192 « Б у д ів н и ц т в о  та ц и в іл ьн а  ін ж ен ер ія »

№ Назва навчальної 
дисципліни

Г рупа Дата №  пари Час Аудиторія Викладач Експерт

3 циклу загальної підготовки
1 Історія України БС-41 22.04.2019 IV 1 3 - 1 4 221 Порохня О.В. ДоненкоВ.І.

2 Українська мова 
за професійним 
спрямуванням

БФ-21 22.04.19 IV 1330-14з0 216 Власова О.В. Болотін О.В.

3 циклу професійної та практичної підготовки
1 Будівельне

матеріалознавство
БС-41 23.04.2019 IV 1 3 - 1 4 105 Некрасов М.І.. Доненко В.1.

2 Будівельні
конструкції

БФ-21 23.04.2019 IV 1330- 1430 312 Безбородова Н.В. Болотін О.В.

3 Технологія і 
організація 
будівельного 
виробництва

БС-41 24.04.2019 IV 1 Ззїї-і 450 220 БєлихН.О. Доненко В.І.

Заступник директора з навчальної роботи О.О.Воложинська

В.І. Доненко
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Порівняльна відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт студентів спеціальності
Д од аток  З

№
п/
п

Найменування навчальної  
дисциплін
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1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цикл загальної підготовки

1. Історія України 3 ! БС-41* 14 14 100 1 ; 7,1 6 42,8 7 50,0 - - 100 50.0 100 57,1 0 -7,1
2. Українська мова за проф. 2 | БФ-21 * 11 11 100 - і - 6 54,5 5 45,4 - - 100 54,5 100 54.5 0 0

спрямуванням
Разом за циклом 25 25 100 1 І 4,0 12 48,0 12 48,0 - - 100 52,0 100 56.0 0 - 4

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

1. Будівельне 3 І БС-41* 14 14 100 2 | 14,3 6 42,8 6 42,8 100 57,1 92,8 50,0 +7,2 +7,1
матеріалознавство

2. Будівельні конструкції 2 : БФ-21* 11 11 100 -  і - 6 54,5 5 45,4 - - 100 54.6 100 54.6 0 0
3. Технологія і організація 3 | БС-41* 14 14 100 5 ! 35,7 4 28,5 5 35,7 - - 100 64.3 92,8 71.4 +7.20 -7,1

будівельного виробництва
Разом за циклом 39 39 100 7 1 17,9 16 41,0 16 41,0 - - 100 58.9 94,8 58.9 +5,2 0

Всього за спеціальністю 1 64 64 100 8 І 12,5 28 43,7 28 43,7 - 100 56,3 96,8 57,8 +3,2 -1.5

Примітка *: БС-41- студенти, які вступили на базі повної загальної середньої освіти
БФ-21 -  студенти, які вступили на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»

Голова експертної ком ісії 

Член експ ертної ком ісії Ч4

З експертним и висновками ознайом лений: 
Д иректор Д В Н З «Х арківській  коледж у 
Будівництва, архітектури та дизайну» V

Голова експ ертної ком ісії

В.І.Доненко 

О.В. Болотін

Г .І.Ф илипенко

В.І. Д оненко



Харківська обл., м. Харків 18.01.2007

Виконавчий комітет Харківської міської ради
Тип об'єкта: нежитлова будівля, літ. А-4 загальною площею 5842,5

кв .м.
Адреса об'єкта: Харківська обл., м. Харків, вул.

Квітки-Основ1яненка, буд. 4/6

Власники Форма власності Частка
Держава Україна державна

М. М. Добкін

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

СОЛЛ̂ Л
Г.~' •- і/ ■;

Я Я Я .№  509750
'с/г# гл/ҐСа

Підстава: розпорядження Ха 
Дата: 26.12.2006 

Номер: № 3363

Голова районної



ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Комунальне підприємство "Харківське міське бюро технічної інвентаризації'

Номер витягу: 13524115 
Дата: 10.02.2007

Реєстраційний номер: 17525208
Тип об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-4 загальною площею

5842,5 кв.м.
Адреса об'єкта: Харківська обл., м. Харків, вул.

Квітки-Основ1яненка, буд. 4/6 

Номер запису: 6859 в книзі: 1

Власники Підстава виникнення права власності Форма власності Частка
Цержава Україна свідоцтво про право 

власності / б/н / 
18.01.2007 / Виконавчий 
комітет Харківської 
міської ради

державна

А ,ч

Дата прийняття рішення про ре 

[Директор:

Реестрато

рацпо права власності:

Дегтярьов М.І. 

Мельніченко О.Є .

10.02.2007

ЗГІДНО з 
ОРИГІНАЛОМ

Се?.£-СОС№ 580735



А К Т
узгодження фактичного користування

Харківського будівельного технікуму 
земельної ділянки по вул.Квітки-Основ’яненко, 4/6 

м.Харків 26 липня 2000 р.

План земельної ділянки 
Площа земельної ділянки -  2436,6 м2 м 1:500

г у 'Г  ^  >

-

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

7s.se

іс^гс/гиу^



Ситуаційна схема

Погоджено:
Нач. сектора реєстрації 
земельних прав і обліку земель

Нач. сектора земельно-кадастрових 
робіт КП “НТЦ ЗІС”

Директор технікуму 
м.п.

В.С.Репта

І.В.Малишев

_М.І.Некрасов

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022, 

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

РІШЕННЯ 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

»і05" липня 2006 р. Справа № 29/286-06
вх. № 7661/5-29

Суддя господарського суду Тихий П.В. 
при секретарі судового засідання Мазур Т.В. 
за участю представників сторін: 
позивача - Дурача O.A. 
відповідача - не з'явився 

розглянувши справу за позовом 
Харківський будівельний технікум, м. Х-в 
до Харківська міська рада, м. Харків 
про визнання права власності

Позивач, Харківський будівельний технікум, просить визнати право власності 
держави в своїй особі на адміністративну будівлю за адресою м.Харків, вул. 
Бакуліна, 11.

Відповідач у судове засідання не з’явився, відзив на позов не надав, був 
належним чином повідомлений про місце і час розгляду справи. Виходячи з 
матеріалів справи, суд вважає, що нез’явлення позивача в судове засідання не 
перешкоджає розгляду справи по суті.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд 
встановив, що позивач є державним закладом освіти і підпорядковується Українській 
державній будівельній корпорації “Укрбуд”, правонаступнику колишнього Міністерства 
будівництва УРСР.

Розпорядженням № 286-Р Ради народного господарства Харківського 
економічного адміністративного району від 10 липня 1961 року будівля гуртожитку у 
м. Харкові, розташована по вул. Бакуліна, 11 (колишня адреса -  вул. Інженерна, 11), 
була передана на баланс Харківського будівельного технікуму.

Як вбачається з листа Української державної будівельної корпорації № 2/01-02- 
145 від 16.02.1999 р., та листа №15/01-218 від 23.03.06 позивачу передано право 
користування та оперативного управління нерухомим майном, що знаходиться на 
його балансі, в тому числі буділі (гуртожитку) площею 5381 кв.м. по вул. Бакуліна, 11.

Крім того, рішенням виконавчого комітету Харківської міської Ради народних 
депутатів №104 від 12.02.1997 р. зімельна ділянка площею 0,5084 га за адресою вул. 
Бакуліна, 11 передана позивачу в постійне користування та видано державний акт на 
право постійного користування землею.

Виходячи з цього, будівля за адресою м. Харків, вул. Бакуліна, 11, перебуває у 
власносі держави в особі позивача.

ВСТАНОВИВ:

ЗГІДНО з
ОРИГІНАііС-



Звернення позивача до суду зумовлено тим, що відповідачем не видано 
позивачу свідоцтво про право власності з технічних причин, а саме: відсутності в 
архівних матеріалах акту введення будівлі в експлуатацію та невстановлення статусу 
будівлі (гуртожиток, житлова чи нежитлова).

Суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Стаття 392 Цивільного кодексу України передбачає, що власник майна може 

пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється 
або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який 
засвідчує його право власності.

Частиною 2 статті 326 Цивільного кодексу України встановлено, що імені та в 
інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи державної 
влади.

Згідно статті 329 Цивільного кодексу України юридична особа публічного права 
набуває право власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею 
у власність на підставах, не заборонених законом.

Позивач є особою, що від імені держави здійснює право власності (надалі -  
власник) спірної будівлі і несе тягар утримання майна, є користувачем відповідної 
земельної ділянки. Формальна неможливість оформлення свідоцтва про право 
власності порушує право позивача на здійснення своїх повноважень.

Відсутність акту введення будівлі в експлуатацію в архівах органів місцевої 
влади не може бути підставою для припинення права власності позивача. Суд також 
не вважає підставою для відмови в реєстрації будівлі відсутність відомостей про її 
цільовий статус. Останній встановлюється фактичним обстеженням і складає, згідно 
даним технічного паспорту та листа Інспекції держархбудконтролю Головного 
управління містобудівництва, архітектури та земельних відносин м. Харкова від 
15.03.2006 року № 730/5 217, 5 кв.м. -  гуртожиток, 5164, 3 кв.м. -  нежитлові 
приміщення.

Позивачем заявлене клопотання про покладення на нього судових витрат. 
Оскільки спір виник не з вини відповідача, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючі вищевикладене, керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 43, 44, 49, 75, 82-85 
ГПК України,

Позов задовольнити повністю.

Визнати за Державою Україна в особі Харківського будівельного технікуму 
(61003, м. Харків, вул. Квітки Основ’яненко 4/6, код ЄДРПОУ 01275992, рах.№ 
35226002000276 в УДК Харківської області, МФО 851011) право власності на 
приміщення загальною площею 5381, 80 кв.м. (з них 217, 5 кв.м. -  гуртожиток, 5164, З 
кв.м. -  нежитлові приміщення) в окремо розташованій будівлі, що знаходиться за 
адресою м.Харків, вул. Бакуліна, 11.

ВИРІШИВ:

і

;і з  Щ

Тихий П.В.
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ПРО РЕЄСТРАЦПО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Комунальне підприємство "Харківське міське бюро технічної інвентаризації"

Номер витягу: 11727311 

Дата: 04.03.2006

15903323 .
будівля літ.5 загальною площею 5381.8 кв.м, в 
т.ч. 217.5 кв.м - гуртожиток, 5164.3 кв.м - 

нежитлові приміщення
Харківська обл., м. Харків, вул. Бакуліна, буд.

11
Номер запису: 6566 в книзі: 1

Реєстраційний номер: 
Тип об'єкта:

Адреса об'єкта: .1

Власники Підстава виникнення права власності Форма власності Частка
Держава Україна в 
особі Харківського 
будівельного 
технікуму

рішення суду /справа № 
29/286-06 / 05.07.2006 / 
Господарський суд 
Харківської області

державна

Дата прийняття рішення про реєстрацію права власносіі: 04.09.2006 

^/Директор: Дегтярьов М.І .

Реєстратор: Шевякова Н.М.

ЗГІДНО з 
ОРИГІНАЛОМ

Серія і Ю11



Д Е Р Ж А В Н И Й

А К Т
НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

ЗГІДНО з 
ОРИГІНАЛОМ

мСерія Х Р - 31- 01- 0013/6

Щгг&>/и?іїи



п .. Харківському будівельному
Державним акт на право постійного користування землею видано _________________________

технікуму
(назва землекористувача та його місцезнаходження)

м. Харків вул. Бакуліна, 11
і

___________________ виконкомом харківської міської Ря лпю народних депутатів

---------- ----------------------------------- району------------ ^ а? К*вСЬК_^.------------------- області України

0.5084у тому, що зазначеному землекористувачу надається у постійне користування_________ гектарів

землі в межах згідно з планом землекористування

Землю надано у постійне користування для експлуатації і обслуговування гуртожитку,

господарських та допоміжних будівель
(мета, призначення)

відповідно до рішення_______ виконкому Харківської міської____________  Ради народних

депутатів від » лютого________ 1 9 9 Р0КУ N°

Цей державний акт складено у двох примірниках, з яких перший видано землекористувачу, 

другий зберігається у виконкомі Харківської__________ Раді народних депутатів.
міської

Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування 

№ 192землею з а .

Сепія ХР -31-01-001576
Р 0 ОРИГІНАЛ ~

Г/}  и/І* СґгиР/ г- . ’

(підпис)

199_7 р.Л*Рв1іЯ
(прізвище)

депутатів



П Л А Н  З О В Н І Ш Н І Х  м

+

+

ОПИС МЕЖ
Від Ап п К ІМ7~ "Точприлад^__________
„ ^  д о  2 Харківський Державний університет

" В до Г Харківський військовий університет 

" Г до А міських земля

з г ід н о  з
ОРИГІНАЛОМ



Е М Л Е К О Р И С Т У В . А Н Н Я



УКРАЇ НА

Х А Р К ІВ С Ь К А  МІСЬКА Р А Д А  Н А Р О Д Н И Х  Д Е П У Т А Т ІВ  
Х А Р К ІВ С Ь К О Ї  ОБЛАСТІ

В И К О Н А В Ч И Й  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання Харківському 
будівельному технікуму у 
користування земельної ді- 
•лянки по вул. БакулінаДІ

У в і д п о в і д н о с т і  з Постановою Верховної Ради України від 
18.12.90 N 563-XIІ ’’Про земельну реформу” виконана інвентаризація 
земельної ділянки по вул. БакулінаДІ , на якій розташовані будівлі 
і споруди Харківського будівельного технікуму.

Розглянувши клопотання Харківського будівельного технікуму про 
надання у користування земельної д і л я н к и  ( л и с т  в і д  25.11.96 
N 01-19/138) та матеріали інвентаризації земельної д і л я н к и ,  вико
навчий комітет Харківської м і с ь к о ї  Ради народних депутатів

В И Р І Ш И В :

1. Надати Харківському будівельному технікуму у постійне корис
тування земельну ділянку площею, 5084 кв. м по вул. БакулінаДІ для 
експлуатації і обслуговування гуртожитку, господарських та допоміж
них будівель і споруд, згідно з матеріалами інвентаризації земель
ної ділянки.

2. Попередити Харківський будівельний технікум , що будь-яке 
будівництво, а також реконструкція існуючих будівель і споруд на 
наданій земельній ділянці по вул. БакулінаДІ без погодження з міськ
виконкомом забороняється.

3. Головному управлінню земельних ресурсів міськвиконкому офор
мити та видати державний акт на право постійного користування зем
лею, згідно з пунктом 1 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
Головного управління земельних ресурсів Вовка А. І.

Заступник
голови міської Ради М. Д. Пилипчук

Секретар виконкому 
міської Ради

Репта
1102

ЗГІДНО з
ОРИГІНАЛОМ

є #
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м и н и с т е р с т в о
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

С С С Р

(Минпромстрой СССР)

103655, ГСП, Москва, К-31, ул. Петровка, 14.
Телеграф: Москва, К-31, Минпромстрой.
Телетайп: 111409, Ж елезо; 113281, Ж елезо.
Телефон: 209-09-89, 200-58-87.

2 1 . X I . 1 9 8 3 г .  № А З - 9 2 3 - 2 2 / 37

На № 2 5 2 /0 1  ___ ОТ РК.ТП-ЯЗт

п г0 безвозмездной передаче 
общежития Харьковского стро
ительного техникума.

Министерство промышленного строительства СССР разре

шает Харьковскому строительному техникуму безвозмездно пере

дать общежитие по улице Тимуровцев,35 балансовой стоимостью 

379514руб. Харьковскому фармацевтическому институту и принять 

от него общежитие по пер.Отакара Яроша,За балансовой стоимостью 

296863руб., общежитие по улице Студенческая,6/117 балансовой 
стоимостью 98299руб.

Передачу оформить в соответствии с порядком,установлен

ным приказом Минпромстроя СССР от 30 июня 1971 года № 174.

4 / \
Заместитель Министра ' у' 4 / А.В.Зайцев■ОО, у гу' ̂ /'ул. -ч .

Директору Харьковского строитель
ного техникума

тов.Некрасову Н.И.

Г

і\ : ■■ ! У'* '

Гг'. "з&

ЗГІДНО 
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"УТВЕЩАЮ*

Директор Харьковского 
строительного техникума

«В. Некрасов
>.-6& ' 1934 г

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по Харьковскому государствен
ному фармацевтическому институту согласно приказу $ об от

гом, что в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
£ ЗЮ  от 16.10.1979 г .  **0 порядке передачи зданий, сооружений” ♦.

дал со своего баланса Харьковскому строительному техникуму общежи
тие на ЮС пест общей площадью ТС 1 1 ,3 Г м:'  балансовой стоямостье 
93299 руб. по ул. Студенческая, 6/17 я общежитие ни 400 мест общей 
площадью 2*795,3 м** балансовой стоимостью 296363 руб. по пер. Ота- 
кара проша, 3 -а .

2 . Харьковский строительный техникум принял н а•свой баланс от 
Харьковского государственного фармацевтического института общежитие 
на 100 мест общей площадью 1011,51 м; балансозол стоимостью 98299 
руб. по ул. Студенческая, 4 /1? и общежитие на 400 мест общей пло
щадью 2795,3 м~ балансовой стоимостью 296363 руб. по пер. Огакара 
.{рола, 3 -а .

3 . Харьковский строительный техникум передал со свсего баланса 
Харьковскому государственному фармацевтическому институту общежитие 
на 600 мест общей площадью 4157 м ; балансовой стоимостью 3795X4 руб
ле ул . Тимуровцев, 35.

4 . Харьковский государственный фармацевтический институт при
нял на свой баланс общежитие Харьковского строительного техникума 
яа 600 мест общей площадью 4131 м~ балансовой стоимостью 379514 руб 
ло ул. Тимуровцев, 35.

18.04.1984 г .  и комиссия ло Харьковскому строительному техникуму 
согласно приказу № 6.2 от 20.04.1934 г .  составили настоящий акт в

ЗГ1ДНО 3
ОРИПНАЛОМ
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К техническому состоянию зданий комиссии претензий не имеют.

Председатель комиссии Харьковского 
государственного фармацевтического 

института
проректор по АХР

- -  * . *
Члены комиссии:
главный бухгалтер
председатель комиссии по контролю 
за хозяйственной деятельностью 

администрации
ияжзнзр-етроктзль
инженер по оборудованию 
ичжзнер-энзргеткк 
юрисконсульт

В.В .Страшный

4 .Я.Мальцева

В «А .Яцзкко 
А.ХЛадызв 
Л.В.Николаенко
5 .й;Богаевская 
М .А .Топча

Председатель кош е с ли по Харьковском^ 
строительному техникуму 

заместитель директора по АХ? / . лЛ Л
Члены комиссий:
преподаватель
преподаватель
бухгалтер

<ЛО'1*£б

В.ЕЛеревозников

! ;* ОИК 
И. В.Смирнова 
А .С .Микуленко

З П Д Н О 3
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ШШСОГРУ ПРОМЫШЛЕННОГО С!ЕРСЙ1ЕЛЬ£ВСЗ 
СССР

тов. ТОКАРЕВУ А.М. 

г. Москва

Об обмене 
общежитиями,

Дирекция Харьковского строительного техникума ходатайствует 

перед Министерством промышленного строительства GCGF о возможнос
ти передачи общежития Харьковского строительного техникума на ба
ланс Харьковского государственного фармацевтического института, к 

торый в стою очередь передает со своего баланса на баланс Харьков 
кого строительного техникума Два общежития* Передача общежитий с 

баланса на баланс вызвана территориальной необходимостью и рацио

нальностью заселения«
Общежитие Харьковского строительного техникума расположено 

на расстоянии 15- км от своего учебного корпуса и на расстоянии 2 

км от учебного корпуса Харьковского государственного фармацевти

ческого института, а общежития института, передаваемые техникуму, 
на расстоянии 2 км от учебного корпуса техникума.

Обеспеченность общежитием учащихся Харьковского строительног 
техникума 100% при наличии двух незаселенных этажей, а обеспечен
ность общежитием студентов Харьковского государственного фармацев 

тического института составляет 40%. Харьковский фармацевтический 

институт располагает:
а) общежитием на 100 мест, балансовой стоиомстью 98299 руб., об
щей площадью 1011,51 м2, находящимся по ул.Студенческой, 6/17
б) общежитием на 400 мест, балансовой стоиомстью 29^63 руб., об
щей площадью 2019 м2, находящимся по пер.Отакара Яроша, 3-а. 
Харьковский строительный техникум располагает общежитием на 6^0 
мест, балансовой стоиомстью 379#7^9 руб., общей площадью 2812 м2,

.п„,,л находящимся по ул.Тимуровцев, 35-
31 Щ Ни J ■ /чеу/

ОРИГ1НАГ’ .л-»-™-»», Л / Н .И .НЕКРАСОВU.rm 1Пйл ДИРЕКТОР ТЕХНИКУМА
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А К Т
узгодження фактичного користування

Харківського будівельного технікуму 
земельної ділянки по пров.Отакара Яроша, 3-а 

м.Харків 7 серпня 2000 р.

План земельної ділянки 
Площа земельної ділянки — 2133,8 м2

,ьі



Ситуаційна схема

Погоджено:
Нач. сектора реєстрації 
земельних прав і обліку земель

Нач. сектора земельно-кадастрових 
робіт КП “НТЦ ЗІС”

Директор технікуму 
м.п.

В.С.Репта

І.В.Малишев

М.І.Некрасов
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