
САМООЦІНЮВАННЯ 

освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти 

  

  

Заклад освіти Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

індустрії, бізнесу та інформаційних 

технологій 

Відокремлений структурний підрозділ 

закладу освіти 

  

_____________________________ 

Освітньо-професійна програма Маркшейдерська справа 

Спеціальність 184 Гірництво 

  

  

Самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Державної служби 

якості освіти України для акредитації зазначеної вище освітньо-професійної програми 

фахової передвищої освіти. 

Заклад освіти відповідальний за підготовку і зміст самооцінювання освітньо-

професійної програми, яку подає на акредитацію. 

  

  

Використані скорочення: 

ВСП – відокремлений структурний підрозділ 

ОПП – освітньо-професійна програма 

ID – ідентифікатор 

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти  

ЄКТС – Європейська  кредитна трансферно-накопичувальна система 

  

 



  

І. Інформація про заклад освіти / відокремлений структурний підрозділ закладу 

освіти 

Реєстраційний номер закладу освіти у ЄДЕБО 
 

 443 

Найменування закладу освіти 
 Кам’янець-Подільський фаховий 

коледж індустрії, бізнесу та 

інформаційних технологій 

Ідентифікаційний код закладу освіти 
 00284049 

Керівник закладу освіти 
 Никифорчин Сергій Зіновійович 

  

ІІ. Загальна інформація про освітньо-професійну програму, що акредитується 

ID ОПП у ЄДЕБО 
42828 

Назва ОПП 
 Маркшейдерська справа 

Спеціальність 
 184 Гірництво 

Галузь знань 
 18 Виробництво і технології 

Спеціалізація (за наявності) 
  

Місце провадження освітньої діяльності за 

ОПП 

 Кам’янець-Подільський фаховий 

коледж індустрії, бізнесу та 

інформаційних технологій, 

вул. П. Скоропадського, 17 

м.  Кам’янець-Подільський 

Хмельницька обл. 

32316 



Керівник підрозділу, відповідального за ОПП 

(ПІБ, посада) 

 Тупікова Наталія Юріївна, голова 

циклової комісії гірничо-

маркшейдерських дисциплін  

Електронна адреса керівника підрозділу, 

відповідального за ОПП 

  

industrial_k_p@ukr.net 

Контактні телефони керівника підрозділу, 

відповідального за ОПП 

  

+380978242212 

  

ІІІ. Інформація щодо форми й термінів навчання на освітньо-професійній 

програмі: 

Форма здобуття освіти 
Термін навчання 

 Денна, заочна 
 2 роки 10 місяців на основі повної  

загальної середньої освіти 

(профільної середньої школи) 

  
  

  

IV. Інформація щодо контингенту здобувачів фахової передвищої освіти за 

освітньо-професійною програмою (зокрема й на випуску): 

  

Контингент за даними ЄДЕБО станом на 

01 жовтня 2022 року 

І ІІ ІІІ ІV 

10 15 5  

  

V. Загальна характеристика освітньо-професійної програми 

  

 Освітньо-професійна програма «Маркшейдерська справа» за спеціальністю 184 

Гірництво галузі знань 18 Виробництво та технології є нормативним документом, який 

регламентує нормативні компетентності, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та 

методичні вимоги у підготовці фахових молодших бакалаврів. Програма заснована на 



компетентністному підході підготовки фахівця у галузі знань 18 Виробництво та 

технології спеціальності 184 Гірництво. 

Освітньо-професійна програма розроблена згідно з Стандартом фахової 

передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр 

з галузі знань 18 Виробництво та технології, спеціальності 184 Гірництво, 

затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.09.2021 р. №1005. 

ОПП була розроблена на вимогу зростаючих потреб ринку праці у фахівцях, які 

б були здатні розв’язувати типові спеціалізовані задачі, практичні проблеми у галузі 

гірництва або в процесі подальшого навчання, що вимагає застосування положень і 

методів природничих, технічних та гірничих наук і може характеризуватися певною 

невизначеністю умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

Розроблена освітньо-професійна програма відповідає місії, візії та ключовим 

цінностям коледжу, спрямована на підготовку висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних фахівців у сфері гірничодобувної промисловості, 

зокрема, маркшейдерського забезпечення видобування корисних копалин та гірничо- 

будівельної діяльності.  

ОПП включає освітні компоненти загальної та професійної підготовки, 

практичну підготовку, у т.ч. на підприємствах регіону, стимулює дослідницьку  

активність та вибір освітньої траєкторії з набуттям softskills. ОПП оновлюється з 

урахуванням рекомендацій стейкхолдерів та випускників. 

  

  

  



VI. Інформація щодо відповідності освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою Критеріям 

оцінювання якості 

  

Критерій 1. Структура та зміст освітньо-професійної програми 

  

К1.1. Освітньо-професійна програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу освіти та визначаються з 

урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи відповідає мета освітньо-

професійної програми місії та 

стратегії закладу фахової передвищої 

освіти? 

 Метою ОПП  є підготовка фахівців, здатних 

розв'язувати типові спеціалізовані задачі в 

гірничодобувній та гірничопереробній 

галузях, що відповідає місії та стратегії 

коледжу. Місією коледжу є якісна підготовка 

фахівця, виховання свідомого та 

патріотичного громадянина; системна 

реалізація концепції “Індустрія - світ твоїх 

можливостей”, спрямованої на сприяння 

всебічному розвитку студента; створення 

Статут Кам’янець-Подільського 

фахового коледжу індустрії, бізнесу та 

інформаційних технологій 

http://kpik.org.ua/статут/ 

Стратегія розвитку Кам’янець-

Подільського фахового коледжу 

індустрії, бізнесу та інформаційних 

технологій 

http://kpik.org.ua/статут/


умов для здобуття якісної та 

конкурентоспроможної освіти відповідно до 

вимог сучасного ринку праці  

http://kpik.org.ua/стратегія-розвитку/ 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_0

2_12_2022_1.pdf 

Відомості щодо права здійснення 

освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти 

http://kpik.org.ua/ліцензія-та-

сертифікати/ 

2 Чи відповідає освітньо-професійна 

програма потребам і запитам 

здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

 ОПП повною мірою відповідає  запитам та 

потребам здобувачів фахової передвищої 

освіти, що відображено в результатах 

моніторингу оцінки якості ОПП з боку 

здобувачів. Зацікавленість та пропозиції 

здобувачів фахової передвищої освіти 

узагальнюються за результатами співбесід зі 

студентами, круглих столів, опитування на 

сайті коледжу та будуть враховані в процесі 

перегляду ОПП. 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_

про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа" 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_0

2_12_2022_1.pdf 

http://kpik.org.ua/стратегія-розвитку/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/ліцензія-та-сертифікати/
http://kpik.org.ua/ліцензія-та-сертифікати/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


Опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти  щодо якості 

освітньо-професійної програми 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Витяг з протоколу засідання циклової 

комісії гірничо-маркшейдерських 

дисциплін 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr 

3 Чи відображено в освітньо-

професійній програмі вимоги щодо 

розвитку суспільства і ринку праці? 

 В умовах воєнного стану, руйнування 

інфраструктури, послаблення економіки 

особливо актуальним є удосконалення і 

розширення діяльності підприємств 

гірничодобувної та гірничопереробної 

галузей. Оскільки коледж є єдиним 

навчальним закладом у регіоні, що готує 

фахових молодших бакалаврів за даною ОПП, 

попит на фахівців з гірництва є стабільним і 

перспективним. З роботодавцями укладаються 

договори про співпрацю, згідно з якими 

організовується проходження навчальних та 

виробничих практик з можливістю 

подальшого працевлаштування. 

Зведена інформація щодо договорів про 

співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Рецензії та відгуки на освітньо-

професійну програму 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний рядок 

будь-якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1tG

m8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG 

http://kpik.org.ua/опитування/
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/співпраця/
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG


Опитування роботодавців  щодо якості 

освітнього процесу та  освітньо-

професійної програми  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Бази проходження навчальних і 

виробничих практик здобувачами 

освіти за освітньо-професійною 

програмою «Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Студенти коледжу про професію 

маркшейдера 

https://www.facebook.com/100037546830

337/videos/261407715120788/?idorvanity

=541585406040999 

4 Чи відповідає професійна 

кваліфікація здобувачів фахової 

передвищої освіти потребам цільових 

груп та/або ринку праці? 

 Освітня кваліфікація здобувачів фахової 

передвищої освіти відповідає потребам ринку 

праці. Випускники готуються до практичної 

діяльності у сфері гірничодобувної 

промисловості, зокрема, маркшейдерського 

забезпечення видобування корисних копалин 

та гірничо- будівельної діяльності та можуть 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_0

2_12_2022_1.pdf 

http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/співпраця/
https://www.facebook.com/100037546830337/videos/261407715120788/?idorvanity=541585406040999
https://www.facebook.com/100037546830337/videos/261407715120788/?idorvanity=541585406040999
https://www.facebook.com/100037546830337/videos/261407715120788/?idorvanity=541585406040999
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


обіймати посади маркшейдера; маркшейдера 

кар’єру, рудника, шахти; гірничого майстра; 

геодезиста; картографа; топографа. 

Зведена інформація щодо договорів про 

співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Рецензії та відгуки на освітньо-

професійну програму 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний рядок 

будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1tG

m8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG 

5 Чи відповідають передбачені в 

освітньо-професійній програмі 

компетентності Національній рамці 

кваліфікацій? 

 Передбачені в ОПП програмні 

компетентності відповідають 5 рамці 

Національної рамки кваліфікацій. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_0

2_12_2022_1.pdf 

Студенти про важливість професії 

маркшейдера 

https://www.facebook.com/watch/?ref=sav

ed&v=1387238801706014 

http://kpik.org.ua/співпраця/
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1387238801706014
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1387238801706014


6 Чи були залучені до розробки 

освітньо-професійної програми 

роботодавці та/або професійні 

асоціації? 

 До розробки ОПП залучались провідні 

роботодавці - представники гірничої галузі 

регіону, які вносили пропозиції щодо змісту 

освітніх компонентів, актуальності ОПП у 

світлі найновіших досліджень, потреб галузі 

та сучасного ринку праці тощо.  

 Витяг з протоколу засідання циклової 

комісії гірничо-маркшейдерських 

дисциплін   

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний рядок 

будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr 

Положення про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_

Положення_про_порядок_розроблення

_ОПП.pdf 

Опитування роботодавців  щодо якості 

освітнього процесу та  освітньо-

професійної програми 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Фотозвіт 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/


http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

7 Чи описано в освітньо-професійній 

програмі перспективні напрями 

розвитку з урахуванням змін ринку 

освітніх послуг, потреб здобувачів 

фахової передвищої освіти, ринку 

праці? 

 Перелік компетентностей випускників ОПП 

враховує їх адаптацію до змін ринку освітніх 

послуг, ринку праці та потреб здобувачів, 

зокрема: здатність вирішувати типові 

спеціалізовані задачі у галузі гірництва або у 

процесі навчання, що вимагає застосування 

положень і методів природничих, технічних та 

гірничих наук і може характеризуватися 

певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у  

визначених ситуаціях; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; здатність 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

здатність здійснювати безпечну діяльність; 

здатність впроваджувати природоохоронні 

технології у гірництві; здатність 

використовувати нормативні та довідкові 

матеріали, стандартні методики, технологічну 

й гірничо-графічну документацію, державні 

стандарти та технічні креслення; здатність 

вибирати оптимальні варіанти проведення 

робіт у різних гірничо-геологічних умовах; 

 Рецензії, відгуки на навчальні 

програми 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний рядок 

будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1n9

06wYXGOwLHuMddSJ0g2WAohmIRxn

0Q 

Зведена інформація щодо договорів про 

співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

 

http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
https://drive.google.com/drive/folders/1n906wYXGOwLHuMddSJ0g2WAohmIRxn0Q
https://drive.google.com/drive/folders/1n906wYXGOwLHuMddSJ0g2WAohmIRxn0Q
https://drive.google.com/drive/folders/1n906wYXGOwLHuMddSJ0g2WAohmIRxn0Q
http://kpik.org.ua/співпраця/


здатність розробляти і обґрунтовувати 

пропозиції щодо удосконалення 

технологічних гірничодобувних та 

гірничопереробних процесів; здатність 

здійснювати аналіз і прийняття рішень по 

схемам розвитку маркшейдерських мереж, 

способів їх побудови, конструкції пунктів і 

центрів, методики виконання геодезичних 

вимірювань; здатність ефективно 

організовувати проведення маркшейдерських 

робіт і проводити економічний аналіз витрат 

для реалізації маркшейдерських завдань тощо. 

Програма розвиває перспективи підготовки 

фахівців з маркшейдерської справи, 

враховуючи особливості функціонування 

підприємств галузі. 

8 Чи відображено в освітньо-

професійній програмі особливості її 

реалізації (за наявності)? 

 Особливості реалізації ОПП відображені у 

придатності випускників до 

працевлаштування на підприємствах, 

установах та організаціях різних форм 

власності на посадах відповідно до 

Національного класифікатора України 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010, а 

також до самозайнятості (організація власного 

бізнесу). 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа" 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_0

2_12_2022_1.pdf 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


  

К.1.2. Зміст освітньо-професійної програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності), у разі здійснення 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною формою структура, зміст  освітньо-професійної програми та навчальний 

план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи враховано під час визначення 

обсягу освітньо-професійної 

програми (у кредитах Європейської 

кредитної трансферно-

накопичувальної системи) 

попередню освіту здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

 Під час визначення обсягу ОПП враховано 

попередню освіту здобувачів фахової 

передвищої освіти. Обсяг ОПП становить 180 

кредитів ЄКТС. Частина освітніх компонентів, 

що забезпечують загальні і спеціальні 

компетентності, інтегруються з освітньою 

програмою профільної середньої школи. 

 Освітня програма профільної 

середньої школи 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_Проф_

освіт_22_05_12_2022.pdf 

Навчальні плани  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_Проф_освіт_22_05_12_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_Проф_освіт_22_05_12_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_Проф_освіт_22_05_12_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf


_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

2 Чи структуровано зміст освітньо-

професійної програми? 

 Зміст ОПП структуровано відповідно до 

Стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 184 Гірництво. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа" 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

3 Чи містить освітньо-професійна 

програма інтегральні, загальні, 

фахові компетентності? Чи 

відповідають ці компетентності 

стандартам спеціальності (за 

наявності)? 

 ОПП містить інтегральні, загальні, фахові 

компетентності, розроблені відповідно до 

Стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності 184 Гірництво з урахуванням 

специфіки діяльності в сфері маркшейдерії. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа" 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

4 Чи відповідає зміст освітньо-

професійної програми спеціальності 

(спеціальностям, якщо освітньо-

 ОПП “Маркшейдерська справа” розроблена 

відповідно до Стандарту фахової передвищої 

освіти зі спеціальності 184 Гірництво. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа" 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


професійна програма є 

міждисциплінарною)? http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

5 Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі елементарні 

форми дослідницької та інноваційної 

діяльності? 

 Елементарні форми дослідницької та 

інноваційної діяльності передбачені у формі 

виконання курсових робіт/проєктів, 

індивідуальних завдань під час проходження 

навчальних та виробничих практик, 

підготовки кваліфікаційної роботи у формі 

дипломного проєкту. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа" 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link


6 Чи передбачено в структурі освітньо-

професійної програми отримання 

здобувачами фахової передвищої 

освіти набору знань шляхом 

вибіркових курсів? 

 Структура ОПП забезпечує право здобувача 

фахової передвищої освіти на обрання 

вибіркових курсів в обсязі 10% обсягу ОПП 

(18 кредитів ЄКТС). 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf


Положення про індивідуальний 

навчальний  план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Витяг з протоколу засідання 

циклової комісії гірничо-

маркшейдерських дисциплін   

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

7 Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі наявність 

декількох неформальних 

спеціалізацій (чим обґрунтовано)? 

 Відповідно до Стандарту фахової передвищої 

освіти зі спеціальності 184 Гірництво в 

коледжі здійснюється підготовка за трьома 

ОПП: “Маркшейдерська справа”, “Відкрита 

розробка корисних копалин”, “Обробка 

природного каменю”, якими враховано 

специфіку діяльності фахівців.   

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


Освітньо-професійна програма 

«Відкрита розробка корисних 

копалин» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_ВР_22_

02_12_2022_2.pdf 

Освітньо-професійна програма 

«Обробка природнього каменю»  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_ОК_20

22_05_12_2022_1.pdf 

8 Чи спрямовано структуру освітньо-

професійної програми та навчального 

плану на здобуття освіти за дуальною 

формою? 

 Елементи дуальної освіти застосовуються під 

час проходження студентами виробничих 

практик, що складають 15 кредитів ЄКТС. 

 Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_ВР_22_02_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_ВР_22_02_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_ВР_22_02_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_ОК_2022_05_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_ОК_2022_05_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_ОК_2022_05_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf


Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа" 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link


9 Чи розроблено систему оцінювання 

результатів навчання за дуальною 

формою? 

 Проходження виробничих практик 

здобувачами фахової передвищої освіти 

організовується на базах практик - провідних 

підприємствах галузі в регіоні. При 

оцінюванні результатів їх проходження 

враховуються відгуки і оцінки керівників 

практик від підприємств. 

 Положення про практичну 

підготовку здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

4_про_практичну_підготовку.pdf 

10 Чи розроблено процедури і заходи 

щодо залучення роботодавців до 

навчального процесу відповідно до 

змісту освітньо-професійної 

програми і відповідного стандарту? 

 Рівноправне партнерство між коледжем і 

роботодавцями оформляється договорами про 

співпрацю і забезпечує їх безпосередню 

участь у розробці, моніторингу ОПП та 

здійсненні освітнього процесу, а саме: 

керівництво виробничими практиками, 

рецензування кваліфікаційних робіт 

здобувачів, участь у процедурі їх захисту 

тощо.  

Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Рецензії та відгуки на освітньо-

професійну програму 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKO

G 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/співпраця/
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG


Опитування роботодавців  щодо 

якості освітнього процесу та  

освітньо-професійної програми 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Публічний захист дипломних 

проєктів.  Голова ДЕК - випускниця 

коледжу, головний маркшейдер ТОВ 

«Головчинецький гранкар’єр» 

Ковальчук Т.А. 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95

diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8

kNNpMm6ig31DJfU2Psl 

  

К1.3. Обсяг  освітньо-професійної програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства та відповідного стандарту фахової передвищої освіти (за наявності). 

  

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://kpik.org.ua/опитування/
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl


1 Чи вказано обсяг освітньо-професійної 

програми в кредитах ЄКТС? 

 Обсяг ОПП становить 180 кредитів ЄКТС 

відповідно до Стандарту фахової передвищої 

освіти зі спеціальності 184 Гірництво. 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

2 Чи вказано обсяг освітніх компонентів 

(у кредитах ЄКТС), спрямованих на 

формування компетентностей, 

визначених стандартом фахової 

передвищої освіти за відповідною 

спеціальністю? 

 Обсяг обов'язкових освітніх компонентів, 

спрямованих на формування 

компетентностей, вказаний в кредитах ЄКТС в 

розділі 7 ОПП і складає 135 кредитів ЄКТС. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

3 Чи вказано обсяг (у кредитах ЄКТС), 

що відводиться на дисципліни за 

вибором здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

 Обсяг освітніх компонентів, що відводиться 

на дисципліни за вибором здобувачів фахової 

передвищої освіти, вказано у кредитах ЄКТС 

в розділі 7 ОПП і складає 18 кредитів ЄКТС. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

4 Чи відповідають вказані обсяги 

нормативним документам 

Міністерства освіти і науки України та 

законодавству? 

 Обсяг освітніх компонентів, у тому числі за 

вибором здобувачів освіти, відповідає 

нормативним документам МОНУ, 

законодавству України та внутрішнім 

нормативним документам коледжу, у тому 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf


числі щодо здійснення індивідуального 

вибору здобувачами фахової передвищої 

освіти. 

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

 Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf


3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

Положення про індивідуальний 

навчальний  план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

  

К1.4. Зміст  освітньо-професійної програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до  освітньо-професійної програми, 

становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів 

навчання. 

  

№ 

з/п 

Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи виокремлено в освітньо-

професійній програмі програмні 

результати навчання, що визначені 

 Програмні результати навчання відповідають 

професійному Стандарту фахової передвищої 

освіти зі спеціальності 184 Гірництво та 

виокремлені в розділах ОПП 5 “Нормативний 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf


професійними стандартами та 

закладом фахової передвищої освіти? 

зміст підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання” і 11 “Матриця 

відповідності результатів навчання 

відповідним компонентам освітньої 

програми”. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

 

2 Чи описано в освітньо-професійній 

програмі методи навчання, що 

передбачають самостійну 

дослідницьку діяльність здобувачів 

фахової передвищої освіти? 

 В розділі 3 ОПП “Характеристика ОПП” 

сформульовано методи навчання, що 

передбачають самостійну дослідницьку 

діяльність здобувачів фахової передвищої 

освіти: загальнонаукові (гіпотеза, 

експеримент, аналіз, індукція, дедукція, 

моделювання, узагальнення) та спеціальні 

(лабораторні, теоретичні, аналітичні) методи 

дослідження в гірництві; вибір та розрахунок 

показників технологічних схем й 

устаткування; методики проектування; 

автоматизовані технології обробки результатів 

вимірювання. Елементарні форми 

дослідницької та інноваційної діяльності 

передбачені у формі виконання курсових 

робіт/проєктів, індивідуальних завдань під час 

проходження навчальних та виробничих 

практик, підготовки кваліфікаційної роботи у 

формі дипломного проєкту. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


3 Чи структуровано освітньо-

професійну програму в контексті 

загального часу навчання? 

 Перелік компонентів ОПП та їх логічна 

послідовність відображені у розділі 7 ОПП в 

контексті загального часу навчання. 

Навчальний план складено відповідно до 

опису ОПП та структурно-логічної схеми 

ОПП. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

4 Чи має освітньо-професійна програма 

систему поділу освітніх компонентів 

 Освітньо-професійна програма містить 

систему поділу освітніх компонентів на 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


на змістовні блоки (обов’язкові, 

вибіркові блоки)? 

змістовні блоки (обов’язкові, вибіркові 

блоки).  http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

5 Чи дає змогу приведена структурно-

логічна схема досягти загальних та 

фахових компетентностей? 

 Структурно-логічна схема ОПП дозволяє 

досягти загальних та фахових 

компетентностей шляхом опанування 

визначених в освітньо-професійній програмі 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


обов’язкових і вибіркових освітніх 

компонентів (розділи 8-11 ОПП). http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

6 Чи дають змогу обов’язкові 

компоненти у сукупності досягти 

програмних результатів навчання 

(наявність матриці відповідності 

 Обов'язкові компоненти у сукупності 

забезпечують досягнення програмних 

результатів навчання. В ОПП наявна матриця 

відповідності програмних компетентностей 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми)? 

компонентам освітньої програми (розділи 10-

11 ОПП). http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

7 Чи сформовано навчальний план 

відповідно до опису освітньо-

професійної програми та структурно-

логічної схеми? 

 За ОПП “Маркшейдерська справа”  

здійснюється підготовка за денною та заочною 

формами навчання. Навчальні плани для 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
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http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


різних форм навчання містять однакові освітні 

компоненти та поділ їх на змістовні блоки.  http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

  

К1.5. Структура  освітньо-професійної програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема 

через індивідуальний вибір здобувачами фахової передвищої освіти освітніх компонентів в обсязі, передбаченому законодавством. 

  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи наявні в закладі фахової 

передвищої освіти процедури, які 

дають змогу сформувати 

індивідуальні освітні траєкторії? 

 В коледжі розроблено та запроваджено 

процедуру формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, яка формується з 

урахуванням здібностей, інтересів, потреб, 

мотивації, можливостей і досвіду здобувача. 

 Положення  про індивідуальний 

навчальний план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

Перелік вибіркових освітніх 

компонентів на 2022-2023 

навчальний рік 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_8_

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf


Перелік_освітніх_компонентів_на_в

ибір_здобувача_освіти_МС.pdf 

2 Чи розроблено механізми 

функціонування індивідуальних 

освітніх траєкторій? 

 Обсяг вибіркових дисциплін за вибором 

здобувача освіти в ОПП становить 18 кредитів 

ЄКТС (10%). Алгоритм вибору надає студенту 

інформацію про вибіркові дисципліни 

(силабуси, навчальні програми). Вибір 

дисциплін здійснюється здобувачами фахової 

передвищої освіти з переліку на кожний 

навчальний рік на основі інформування 

студентів про перелік дисциплін до вибору, їх 

зміст. Обрані дисципліни заносяться до 

індивідуального навчального плану здобувача 

фахової передвищої освіти, який відображає 

індивідуальні освітні траєкторії відповідно до 

вимог ОПП. 

 Положення  про індивідуальний 

навчальний план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

Витяг з протоколу педагогічної ради 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_31_1_

Витяг_з_протоколу_6.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf


Витяг з протоколу циклової комісії 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Перелік вибіркових освітніх 

компонентів на 2022-2023 

навчальний рік 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_8_

Перелік_освітніх_компонентів_на_в

ибір_здобувача_освіти_МС.pdf 

3 Чи є можливість вибору освітніх 

компонентів здобувачами фахової 

передвищої освіти? 

 Коледжем розроблено порядок та заходи для 

реалізації здобувачами права на вільний вибір 

освітніх компонентів для створення власної 

індивідуальної освітньої траєкторії. Здобувачі 

фахової передвищої освіти мають право 

вибирати навчальні дисципліни із 

затвердженого переліку вибіркових 

дисциплін, розглянутих на засіданні ЦК і 

схвалених педагогічною радою, починаючи з 

2-го семестру 1-го курсу (для формування 

індивідуального плану на наступний 

навчальний рік).  

 Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти 

 http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

Положення  про індивідуальний 

навчальний план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Витяг з протоколу педагогічної ради 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_31_1_

Витяг_з_протоколу_6.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf


Витяг з протоколу циклової комісії 

гірничо-маркшейдерських дисциплін 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

Перелік вибіркових освітніх 

компонентів на 2022-2023 

навчальний рік 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_8_

Перелік_освітніх_компонентів_на_в

ибір_здобувача_освіти_МС.pdf 

4 Чи є документи, що регламентують 

механізм індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувача фахової 

передвищої освіти? 

 Основними документами, що регламентують 

механізм індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувача фахової передвищої освіти у 

коледжі, є Положення про організацію 

освітнього процесу, Положення про 

індивідуальний навчальний план студента, 

Положення про порядок та умови здійснення 

 Положення про організацію 

освітнього процесу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


вибору освітніх компонентів здобувачами 

освіти. Положення про індивідуальний 

навчальний план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

5 Чи розроблено процедуру 

інформування здобувачів фахової 

передвищої освіти про освітні 

компоненти, що пропонуються їм 

на вибір? 

 Обрання вибіркових освітніх компонентів 

здобувачами фахової передвищої освіти 

проводиться на засадах прозорості та 

студентоцентризму. На сайті коледжу 

представлено силабуси усіх вибіркових 

освітніх компонентів, з якими студент може 

ознайомитись перед здійсненням вибору. Для 

забезпечення принципу конкуренції при 

виборі здобувачами фахової передвищої 

освіти вибіркових навчальних дисциплін, 

 Положення про організацію 

освітнього процесу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про індивідуальний 

навчальний план студента 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


щодо них проводяться презентаційні заходи. 

До кінця першого семестру кожного 

навчального року студенти подають 

завідувачу відділення заяви з переліком 

обраних ними дисциплін для включення їх до 

індивідуального навчального плану. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти 

 http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

Перелік вибіркових освітніх 

компонентів на 2022-2023 

навчальний рік 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_8_

Перелік_освітніх_компонентів_на_в

ибір_здобувача_освіти_МС.pdf 

  

К1.6. Навчальні плани,  розроблені на підставі відповідної освітньо-професійної програми,  визначають перелік та обсяг освітніх 

компонентів у кредитах ЄКТС, їхню логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_8_Перелік_освітніх_компонентів_на_вибір_здобувача_освіти_МС.pdf


графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої 

освіти програмних результатів навчання. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи відповідає навчальний план 

освітньо-професійній програмі? 

 За своєю структурою та змістом навчальний 

план відповідає освітньо-професійній 

програмі. Навчальні плани для денної та 

заочної форм навчання містять однакові 

освітні компоненти та змістовні блоки. 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf


Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

2 Чи затверджений навчальний план 

освітньо-професійної програми? 

 Навчальний план освітньо-професійної 

програми розглянутий і схвалений 

педагогічною радою (протокол від 26.05 2022 

р. №6) і затверджений директором коледжу.  

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Витяг з протоколу педагогічної ради 

http://kpik.org.ua/wp-

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf


content/uploads/2022/12/13_12_31_1_

Витяг_з_протоколу_6.pdf 

3 Чи наявна інформація в 

навчальному плані щодо галузі 

знань, спеціальності, назви 

освітньо-професійної програми, 

кваліфікації, форми навчання, 

передумов вступу? 

 Навчальний план містить інформацію щодо 

галузі знань, спеціальності, назви освітньо-

професійної програми, освітньої кваліфікації, 

форми навчання, передумов вступу.  

 Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

4 Чи визначено в навчальному плані 

перелік та обсяг освітніх 

компонентів у кредитах ЄКТС? 

 Навчальний план містить перелік та обсяг 

освітніх компонентів у кредитах ЄКТС. 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf


_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

5 Чи відповідає логічна послідовність 

освітніх компонентів у навчальному 

плані освітньо-професійній 

програмі? 

 Освітні компоненти навчального плану 

логічно структуровані відповідно до освітньо-

професійної програми.  

 Навчальні плани 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf


_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

6 Чи відповідають форми організації 

освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять у навчальному 

плані освітньо-професійній 

програмі? 

 Форми організації освітнього процесу, види 

та обсяг навчальних занять у навчальному 

плані відповідають освітньо-професійній 

програмі. 

 Навчальні плани 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

7 Чи наявний графік освітнього 

процесу в навчальному плані? 

 У навчальних планах наявний графік 

освітнього процесу, в якому відображено 

Графік навчального процесу на 2022-

2023 навчальний рік 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


теоретичне навчання, екзаменаційні сесії, 

практики, канікули, атестація здобувачів 

освіти відповідно до форм навчання 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-

документації/ 

Навчальні плани 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

8 Чи зазначено в графіку освітнього 

процесу посеместрове 

навантаження здобувача фахової 

передвищої освіти на весь цикл 

навчання? 

 У графіку освітнього процесу наявне 

посеместрове навантаження здобувачів 

фахової передвищої освіти на весь цикл 

навчання. 

 Графік навчального процесу на 

2022-2023 навчальний рік 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-

документації/ 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/


Навчальні плани 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

9 Чи відповідають форми, кількість 

поточного і підсумкового контролю 

програмних результатів навчання 

освітньо-професійній програмі? 

 Форми, кількість поточного і підсумкового 

контролю програмних результатів навчання, 

передбачені в навчальному плані, 

відповідають освітньо-професійній програмі.  

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

  

К1.7 Освітньо-професійна програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти, яка 

дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


1 Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі та 

навчальному плані практичну 

підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

 В ОПП та навчальному плані передбачена 

практична підготовка здобувачів фахової 

передвищої освіти, яка містить різні її види. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Ознайомлювальна практика 

студентів 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf


https://www.facebook.com/KPIKUaOfficia

l/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJ

KomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nG

UyTZR2sPNzhTk7zl 

2 Чи затверджено шляхи реалізації 

практичної підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти, яку 

передбачає освітньо-професійна 

програма? 

 Шляхи реалізації практичної підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти 

передбачені  у навчальних та робочих 

програмах,  затверджених у встановленому 

порядку, і здійснюються через опанування 

освітніх компонентів циклів нормативних та 

вибіркових дисциплін, що формують загальні 

та професійні компетентності. 

 Положення  про практичну 

підготовку здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

4_про_практичну_підготовку.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

3 Чи дає змогу практична підготовка, 

яка передбачена освітньо-

професійною програмою, досягти 

 Практична підготовка, передбачена ОПП, 

проводиться в навчальних кабінетах, 

лабораторіях, майстернях коледжу, а також на 

 Положення  про практичну 

підготовку здобувачів освіти 

https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link


здобувачам фахової передвищої 

освіти інтегральних, спеціальних 

компетентностей? 

підприємствах, в організаціях та установах 

відповідно до укладених угод з 

роботодавцями та сприяє досягненню 

здобувачами фахової передвищої освіти 

інтегральних, спеціальних компетентностей.  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

4_про_практичну_підготовку.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Випускники ОПП «Маркшейдерська 

справа» 

https://www.facebook.com/watch/?ref=

saved&v=273991953917445 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/співпраця/
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=273991953917445
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=273991953917445


4 Чи передбачає освітньо-професійна 

програма різні види практичної 

підготовки (практичні заняття, 

лабораторні роботи, навчальні 

екскурсії, підготовка проєктів 

тощо)? 

 ОПП містить різні види практичної 

підготовки (практичні заняття, лабораторні 

роботи, навчальні екскурсії, підготовка 

проєктів тощо), що відображено у робочих 

навчальних , робочих програмах та силабусах 

освітніх компонентів. 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

Ознайомлювальна практика 

студентів 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Ch

a3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9

Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl 

Екскурсія на ТзОВ «Бурдяківський 

спецкар’єр» 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1H

MSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAs

UPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl 

https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02M2Bc9qD1jrfD72Cha3decJKomRrZRW2dWMpgaGCxXQ9Lm63nGUyTZR2sPNzhTk7zl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl


Зустріч з випускником коледжу, 

головним інженером ПрАТ 

"Подільські товтри» Боднарчуком 

В.Б. під час екскурсії. 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB

4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51

SZokbxxEUfZueYLbXzl 

5 Чи відбувається співпраця з 

роботодавцями у формулюванні 

цілей і завдань практичної 

підготовки, визначенні її змісту? 

 До формулюванні цілей і завдань практичної 

підготовки, визначення її змісту залучаються 

роботодавці.  Студенти мають можливість 

проходження практик, які потребують 

вирішення проблем з гірництва, на 

промислових підприємствах, в установах та 

організаціях,  з якими у коледжу укладено 

відповідні договори про співпрацю та 

проходження практик. Зібрані під час 

проходження практик матеріали та набуті 

професійні навички дають можливість 

здобути компетентності, потрібні для 

написання кваліфікаційної роботи та 

подальшої професійної діяльності за фахом. 

Здійснюється зворотній зв'язок із 

 Положення  про практичну 

підготовку здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

4_про_практичну_підготовку.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link


роботодавцями, що дає змогу вдосконалити 

зміст практичної підготовки студентів. 

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Опитування роботодавців  щодо 

якості освітнього процесу та  

освітньо-професійної програми  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

Співпраця з роботодавцями та 

працевлаштування випускників 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe8

9QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9

NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l 

https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/співпраця/
http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l


6 Чи враховані в практичній 

підготовці інноваційні технології 

відповідної сфери професійної 

діяльності? 

 Ринок праці і розвиток гірничих технологій 

потребує від фахівців з маркшейдерії уміння 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі або 

актуальні практичні проблеми у сфері 

виробництва та технологій на основі сучасних 

економіко-технологічних підходів. При 

проходженні усіх видів практик студенти 

ознайомлюються з інноваційними 

технологіями, що спрямовані на вирішення 

практичних завдань з використанням новітніх 

технологічних розробок гірничого 

виробництва, із застосуванням сучасних 

технологій.  На лабораторних роботах з 

фахових дисциплін та при проходженні усіх 

видів практик студенти ознайомлюються і 

використовують у своїй діяльності сучасні 

геодезично-маркшейдерські прилади та 

відповідне програмне забезпечення 

(електронні тахеометри, GPS-приймачі) та 

відповідне програмне забезпечення (K-mine 

(навчальна ліцензія), Delta/Digitals (демо), 

Credo Dat (демо), AutoCAD Geonics (демо)). 

 Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

 

7 Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти та роботодавці як 

 Здобувачі фахової передвищої освіти та 

роботодавці залучаються як повноправні 

партнери до процедур і заходів забезпечення 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/


повноправні партнери до процедур і 

заходів забезпечення якості освіти? 

якості освіти шляхом обговорень, опитувань, 

залучення до моніторингу ОПП,  участі 

представників студентського самоврядування 

в роботі педагогічної ради та інших дорадчих 

органів тощо. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про студентське 

самоврядування  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

Опитування здобувачів  щодо якості 

освітнього процесу та  освітньо-

професійної програми 

 http://kpik.org.ua/опитування/ 

Опитування роботодавців  щодо 

якості освітнього процесу та  

освітньо-професійної програми 

 http://kpik.org.ua/опитування/ 

Витяг з протоколу циклової комісії  

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/опитування/


https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

 

Публічний захист дипломних 

проєктів.  Голова ДЕК - випускниця 

коледжу, головний маркшейдер ТОВ 

«Головчинецький гранкар’єр» 

Ковальчук Т.А. 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95

diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8

kNNpMm6ig31DJfU2Psl 

  

К1.8. Освітньо-професійна програма передбачає набуття здобувачами фахової передвищої освіти загальних компетентностей, що 

відповідають заявленим цілям та законодавству. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl


1 Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти до роботи 

студентського самоврядування 

закладу фахової передвищої освіти? 

Здобувачі фахової передвищої освіти 

залучаються до роботи студентського 

самоврядування. До складу студентської ради 

коледжу обираються представники з кожної 

академічної групи. Студентські ради створені 

на кожному відділенні. Склад студентської 

ради відділень та коледжу формується до 

середини вересня кожного навчального року. 

 Положення про студентське 

самоврядування  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

2 Чи сприяють освітні компоненти, 

передбачені в освітньо-професійній 

програмі, набуттю загальних 

компетентностей здобувачами 

фахової передвищої освіти? 

 Освітні компоненти передбачені в ОПП, 

сприяють набуттю загальних компетентностей 

здобувачами фахової передвищої освіти. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

3 Чи сформовано в освітньо-

професійній програмі форми та 

методи навчання, які сприяють 

набуттю загальних 

компетентностей? 

  В освітньо-професійній програмі сформовано 

форми  (лекції, мультимедійні лекції, 

інтерактивні лекції, семінари, практичні 

заняття, лабораторні роботи, самостійне 

навчання, консультації з викладачами та ін.) 

та методи  (гіпотеза, експеримент, аналіз, 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


індукція, дедукція, моделювання, 

узагальнення) навчання, які сприяють 

набуттю загальних компетентностей. 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

4 Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти заходи, що 

сприяють розвитку здобувачами 

фахової передвищої освіти 

загальних компетентностей? 

У коледжі розроблено заходи, що сприяють 

розвитку у здобувачів фахової передвищої 

освіти загальних компетентностей. 

В ОПП «Маркшейдерська справа передбачено 

викладання наступних навчальних дисциплін: 

історія української державності, основи 

правознавства, культурологія, соціологія, 

економічна теорія, українська мова за 

професійним спрямуванням, іноземна мова за 

професійним спрямуванням, безпека 

життєдіяльності, інформаційні та 

комунікаційні технології в галузі, фізичне 

виховання.  

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Концепція національно-

патріотичного виховання 

студентської молоді коледжу 

http://kpik.org.ua/виховна-робота/ 

Виховний захід «Цікава геодезія» 

https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/виховна-робота/


 Крім навчального процесу, в коледжі 

розроблена чітка система виховної роботи, що 

складається з системних заходів, спрямованих 

на посилення національно-патріотичного 

виховання молоді – формування нового 

українця, що діє на основі національних та 

європейських цінностей. Педагогічний 

колектив працює над втіленням нової 

Концепції національно-патріотичного 

виховання в системі освіти України до 2025 

року. 

Студенти залучаються до студентської 

наукової роботи, участі у студентських 

конференціях та круглих столах тощо. 

В коледжі працює спортивний клуб Індустрія. 

Організовано безкоштовні заняття в секціях: 

волейбол, баскетбол, легка атлетика, футзал, 

шахи, теніс. Викладачі фізичного виховання 

протягом року проводять спортивні змагання, 

конкурси між навчальними групами та 

відділеннями. 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid08oJVGmmAxuTRdFR

6WJ2uS8CLH5FntXiv1vTwZHzGvp7n

3t3tL8Bod6cx34ynMRT1l 

Виховна година в мінералогічному 

музеї коледжу 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid0x1RCx4Ud3fddi9cwy

pNtBLwNmeb9MPEFDdmozPPuBrtJjs

nLdvmLw5mFMJ2dT73Ql 

Науково-практична конференція 

«Сучасні інноваційні технології в 

каменедобувній та каменеобробній 

промисловості» 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid021SHm37rDc5QsCC

CZ66KJAbw8J422y3LRGH2QPvuEB

NxfsJPqsADfM3kHV871Yybel 

Вікторина з дисципліни "Охорона 

праці" 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid04uM4FTDUAZiZCic

https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid08oJVGmmAxuTRdFR6WJ2uS8CLH5FntXiv1vTwZHzGvp7n3t3tL8Bod6cx34ynMRT1l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid08oJVGmmAxuTRdFR6WJ2uS8CLH5FntXiv1vTwZHzGvp7n3t3tL8Bod6cx34ynMRT1l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid08oJVGmmAxuTRdFR6WJ2uS8CLH5FntXiv1vTwZHzGvp7n3t3tL8Bod6cx34ynMRT1l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid08oJVGmmAxuTRdFR6WJ2uS8CLH5FntXiv1vTwZHzGvp7n3t3tL8Bod6cx34ynMRT1l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0x1RCx4Ud3fddi9cwypNtBLwNmeb9MPEFDdmozPPuBrtJjsnLdvmLw5mFMJ2dT73Ql
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0x1RCx4Ud3fddi9cwypNtBLwNmeb9MPEFDdmozPPuBrtJjsnLdvmLw5mFMJ2dT73Ql
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0x1RCx4Ud3fddi9cwypNtBLwNmeb9MPEFDdmozPPuBrtJjsnLdvmLw5mFMJ2dT73Ql
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0x1RCx4Ud3fddi9cwypNtBLwNmeb9MPEFDdmozPPuBrtJjsnLdvmLw5mFMJ2dT73Ql
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid021SHm37rDc5QsCCCZ66KJAbw8J422y3LRGH2QPvuEBNxfsJPqsADfM3kHV871Yybel
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid021SHm37rDc5QsCCCZ66KJAbw8J422y3LRGH2QPvuEBNxfsJPqsADfM3kHV871Yybel
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid021SHm37rDc5QsCCCZ66KJAbw8J422y3LRGH2QPvuEBNxfsJPqsADfM3kHV871Yybel
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid021SHm37rDc5QsCCCZ66KJAbw8J422y3LRGH2QPvuEBNxfsJPqsADfM3kHV871Yybel
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid04uM4FTDUAZiZCicNZz2KyS49cqDJWVN6cBG58zutLGheUnnNSipqNJN7bVzFcSdkl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid04uM4FTDUAZiZCicNZz2KyS49cqDJWVN6cBG58zutLGheUnnNSipqNJN7bVzFcSdkl


NZz2KyS49cqDJWVN6cBG58zutLGh

eUnnNSipqNJN7bVzFcSdkl 

  

  

Критерій 2. Організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою та визнання результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти 

  

К2.1. Правила прийому до закладу освіти відповідають Умовам прийому на навчання до закладів освіти, затверджених центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, враховують особливості освітньо-професійної програми, що акредитується, не містять 

дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу освіти. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи оприлюднено на вебсайті 

закладу фахової передвищої освіти 

правила прийому? 

Правила прийому з інформацією щодо вступу 

на навчання за ОПП розроблені відповідно до 

 Правила прийому  

https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid04uM4FTDUAZiZCicNZz2KyS49cqDJWVN6cBG58zutLGheUnnNSipqNJN7bVzFcSdkl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid04uM4FTDUAZiZCicNZz2KyS49cqDJWVN6cBG58zutLGheUnnNSipqNJN7bVzFcSdkl


Порядку прийому на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти в 2022 році,   

затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20 квітня 2022 року № 364, 

затверджені Педагогічною радою коледжу 

(протокол № 6 від 26 травня 2022 року) та 

розміщені на вебсайті коледжу.  

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

Витяг з протоколу педагогічної ради 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_31_1_

Витяг_з_протоколу_6.pdf 

2 Чи передбачено в правилах прийому 

критерії відбору на освітньо-

професійну програму? 

 У правилах прийому передбачено критерії 

відбору на освітньо-професійну програму. 

Зарахування абітурієнтів на навчання на 

освітньо-професійну програму у коледжі 

здійснюється за конкурсним відбором.  

Критерії конкурсного відбору на навчання на 

освітньо-професійну програму, перелік та 

форма вступних випробувань та порядок його 

проведення описані в розділі VII Правил 

прийому. 

Правила прийому 

 http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

Програми індивідуальних усних 

співбесід та критерії оцінювання  

http://kpik.org.ua/prohramy-vstupnyh-

vyprobuvan/ 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/prohramy-vstupnyh-vyprobuvan/
http://kpik.org.ua/prohramy-vstupnyh-vyprobuvan/


3 Чи передбачено в правилах прийому 

вимоги до абітурієнтів? 

 У Правилах прийому передбачено вимоги до 

абітурієнтів. Особи, які подали заяви в 

паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця  

регіонального замовлення, після прийняття 

приймальною комісією рішення про 

рекомендування до зарахування відповідно до 

строку, визначеного в розділі V цих Правил, 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування 

на місця  регіонального замовлення, які 

висвітлені в розділі X «Реалізація права 

вступників на обрання місця навчання». В 

Правилах прийому до коледжу в VІІІ розділі 

передбачено вимоги до абітурієнтів, які 

користуються спеціальними умовами участі у 

конкурсному відборі. 

Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Чи є правила прийому чіткими, 

зрозумілими та доступними для 

потенційних вступників? 

 Правила прийому до коледжу є чіткими, 

зрозумілими та доступними для потенційних 

вступників 

  Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

5 Чи всі положення правил прийому є 

недискримінаційними та 

Всі положення Правил прийому для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра є недискримінаційними 

Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/


визначаються особливостями 

отримання кваліфікацій? 

і визначаються особливостями отримання 

освітньої кваліфікації. Правила прийому 

гарантують право на фахову передвищу освіту 

всім здобувачам з недопущенням привілеїв чи 

обмежень (дискримінація), крім випадків 

встановлених Конституцією та Законом 

України. За забезпечення об’єктивності та 

відкритості прийому на навчання  

персональну відповідальність несе директор 

коледжу.   

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

 

 

  

К2.2. Заклад освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну інформацію про освітньо-професійну 

програму  в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи своєчасно заклад фахової 

передвищої освіти оприлюднює на 

своєму офіційному веб-сайті точну 

й достовірну інформацію про 

освітньо-професійну програму? 

 Вся інформація про освітньо-професійну 

програму регулярно висвітлюється на 

офіційному веб-сайті коледжу. Діючі ОПП 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/


оприлюднюються на сайті коледжу не пізніше 

часу оприлюднення Правил прийому. http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

2 Чи є на сайті закладу фахової 

передвищої освіти інформація щодо 

опису освітньо-професійної 

програми, навчально-методичний 

комплекс документів, силабуси всіх 

основних компонентів цієї 

програми? 

 На офіційному сайті коледжу доступна 

інформація щодо опису освітньо-професійної 

програми. Навчально-методичний комплекс 

документів, силабуси всіх основних 

компонентів цієї програми формуються 

відповідно до Положення про навчально-

методичний комплекс навчальної дисципліни і 

розміщені на сайті та на Google - диску 

коледжу. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Положення про навчально-

методичний комплекс навчальної 

дисципліни 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_23

_1_Положення_про_НМК_дисциплін

и.pdf 

Положення про силабус освітнього 

компонента 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

7_про_силабус.pdf 

Положення про робочу програму 

навчальної дисципліни 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

5_про_робочу_програму.pdf 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf


https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

3 Чи оприлюднено цілі та зміст 

підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

Цілі та зміст підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти сформульовано в освітньо-

професійній програмі, яка розміщена на 

офіційному веб-сайті коледжу. Цілі навчання: 

підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

типові спеціалізовані задачі у 

гірничодобувних та гірничопереробних 

галузях при будівництві, експлуатації, 

ліквідації або консервації підприємств. Зміст 

підготовки забезпечується здобуттям 

загальних, фахових компетентностей та 

програмних результатів навчання шляхом 

опанування освітніх компонентів за 

структурно-логічною схемою.  

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

 

 

  

К2.3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, у тому числі під час 

академічної мобільності.  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи передбачено та оприлюднено на 

вебсайті закладу фахової 

передвищої освіти чіткі і прозорі 

правила для забезпечення 

академічної мобільності? 

На вебсайті коледжу передбачено та 

оприлюднено  чіткі і прозорі правила для 

забезпечення академічної мобільності 

узагальнені в Положенні про порядок 

реалізації права на академічну мобільність та 

Правилах прийому. 

 Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

3_Про_порядок_реалізації_права.pdf 

Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

2 Чи передбачено в освітньо-

професійній програмі можливість 

академічної мобільності для 

здобувачів фахової передвищої 

освіти? 

 В освітньо-професійній програмі передбачено 

можливість академічної мобільності для 

здобувачів фахової передвищої освіти 

відповідно до Постанови КМУ від 12 серпня 

2015 року №579 «Про затвердження 

положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність», яка діє на загальних 

підставах в межах України.  

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

3_Про_порядок_реалізації_права.pdf 

3 Чи відбувається процедура 

обговорення й схвалення правил 

прийому між адміністрацією 

закладу фахової передвищої освіти 

та представниками студентства? 

 Правила прийому та їх зміни обговорюються 

на засіданнях педагогічної ради коледжу, до 

складу якої входять студенти – представники 

від студентського самоврядування (10% від 

загальної кількості членів педагогічної ради 

коледжу). 

 Витяг з протоколу педагогічної ради 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_31_1_

Витяг_з_протоколу_6.pdf 

Положення про студентське 

самоврядування 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

4 Чи розроблено процедуру визнання 

результатів навчання, отриманих в 

інших закладах освіти, зокрема під 

час академічної мобільності 

 У Правилах прийому коледжу (розділ II) 

висвітлено процедуру прийому на навчання. 

Процедура визнання результатів навчання, 

отриманих в інших закладах освіти, зокрема 

під час академічної мобільності,  

регламентується Положенням про порядок 

реалізації права на академічну мобільність. 

Порівняння обсягу навчального навантаження 

під час здобуття освіти в межах програми 

академічної мобільності ґрунтується на 

 Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

3_Про_порядок_реалізації_права.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf


зіставленні результатів навчання, яких було 

досягнуто студентом у закладі-партнері, та 

результатів навчання, запланованих освітньо-

професійною програмою коледжу. Визнання 

результатів навчання в рамках академічного 

співробітництва із закладами-партнерами 

здійснюється з використанням Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС) або з використанням системи 

оцінювання навчальних здобутків студентів, 

прийнятої у країні закладу-партнера, якщо в 

ній не передбачено застосування ЄКТС. Після 

завершення навчання студентам видається 

документ з переліком та результатами 

вивчення навчальних дисциплін, кількістю 

кредитів та інформацією про систему 

оцінювання навчальних здобутків студентів 

або документ про освіту з додатком 

встановленого у закладі-партнері зразка. 

  

К2.4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, що є доступними для всіх 

учасників освітнього процесу. 

  



№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи розроблено процедуру визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті? 

У коледжі розроблено процедуру визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті.   

 Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній 

освіті 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

4_Про_порядок_результатів_навчанн

я.pdf 

2 Чи гарантує ця процедура 

надійність визнання результатів 

навчання, отриманих у 

неформальній освіті? 

  Ця процедура гарантує надійність визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті. 

 

 Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній 

освіті 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

4_Про_порядок_результатів_навчанн

я.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf


3 Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти критерії  для 

визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній 

(інформальній) освіті? 

 Коледжем розроблено критерії  для визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній (інформальній) освіті. 

Результати навчання, здобуті шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти, 

визнаються в системі формальної освіти в 

порядку,  визначеному законодавством. Право 

на визнання результатів навчання у 

неформальній або інформальній освіті 

поширюється на усіх здобувачів фахової 

передвищої освіти. Перезарахування 

результатів здійснюється на добровільній 

основі та передбачає підтвердження того, що 

здобувач фахової передвищої освіти досяг 

результатів навчання, передбачених освітньо-

професійною програмою (ОПП), за якою він 

навчається. 

 Положення про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній та/або інформальній 

освіті 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

4_Про_порядок_результатів_навчанн

я.pdf 

  

  

Критерій 3. Організація освітнього процесу 

  

К3.1. Положення про організацію освітнього процесу наявне та його  вимоги дотримуються. 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_24_Про_порядок_результатів_навчання.pdf


  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти правила і 

процедури, що регулюють права та 

обов’язки всіх учасників освітнього 

процесу під час реалізації освітньо-

професійної програми? 

 У коледжі розроблено Положення про 

організацію освітнього процесу, яке є 

основним нормативним документом, що 

регламентує організацію та проведення 

освітнього процесу в коледжі відповідно до 

законодавства України та стандартів фахової 

передвищої освіти.  Права та обов’язки  всіх 

учасників освітнього процесу під час 

реалізації освітньо-професійної програми 

врегульовано Статутом коледжу. 

 Статут коледжу 

http://kpik.org.ua/статут/ 

Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

2 Чи було залучено здобувачів 

фахової передвищої освіти до 

обговорення положення про 

організацію освітнього процесу? 

 Положення Про організацію освітнього 

процесу розглянуто і затверджено на засіданні 

педагогічної ради коледжу (Протокол № 1 від 

29.08. 2022 р.). До складу педагогічної ради 

коледжу входять здобувачі фахової 

передвищої освіти з представників органу 

студентського самоврядування. 

 Положення  про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

http://kpik.org.ua/статут/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


Положення про студентське 

самоврядування 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

3 Чи передбачено залучення 

роботодавців до освітнього 

процесу? 

 Залучення роботодавців до освітнього 

процесу здійснюється шляхом обговорення 

ОПП на спільних з стейкхолдерами засіданнях 

/ зустрічах циклової комісії, відділення.  

Так, в грудні 2021р на засіданні циклової 

комісії обговорювалася ОПП з головним 

інженером та головним маркшейдером ПрАТ 

«Подільські Товтри», випускниками коледжу 

Боднарчуком В.Б., Захаровим І.С., директором 

ТОВ «Основа 2017»  Чистяковим А.Є., 

директором ТОВ «Промтехнтранс» 

Антонюком В.А., директором ТОВ «Мустанг 

ЛТД» Демчиком А.В. 

Періодично організовуються зустрічі 

здобувачів освіти з потенційними 

роботодавцями, на яких обговорюються 

питання програм навчальних, виробничих 

 Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Витяг з протоколу циклової комісії  

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/співпраця/
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/


практик та можливості майбутнього 

працевлаштування фахівців з маркшейдерії. 

Наприклад, під час екскурсії на ПрАТ 

«Подільський цемент» в листопаді 2021р. був 

проведений «Круглий стіл» з представниками 

організаційного відділу, в ході якого до 

студентів були донесені перспективи 

працевлаштування на даному підприємстві. 

Протягом останніх двох років головою 

Екзаменаційної комісії з захисту дипломних 

проєктів студентів ОПП «Маркшейдерська 

справа»  був головний маркшейдер  цього ж 

підприємства, випускник коледжу Колєсніков 

М.В.  

Із роботодавцями та стейкхолдерами 

регулярно оновлюються та укладаються 

договори про співпрацю, які передбачають  

- сприяння працевлаштуванню випускників 

коледжу та відстеження їхнього професійного 

становлення, кар’єри, створюючи спільну 

базу даних про наявність вакантних місць на 

ринку праці; 

− здійснення цільової підготовки 

фахівців, проведення взаємних консультацій з 

питань підготовки кадрів; 



− організацію сприяння проходження 

практики студентів коледжу; 

− участь у підготовці та проведенні 

спільних конференцій, презентацій, семінарів 

тощо, спрямованих на обмін інформацією 

(крім тієї, що становить комерційну 

таємницю), популяризацію проектів коледжу 

або підприємства; 

− участь у підготовці та проведенні 

конкурсів, виставок, ярмарків, екскурсій, 

спрямованих на популяризацію 

інтелектуальної та творчої діяльності 

студентів коледжу; 

− проведення спільної профорієнтаційної 

роботи серед випускників загальноосвітніх й 

професійно-технічних навчальних закладів. 

  

К3.2. Навчальна документація (навчальний план, графік освітнього процесу, програми навчальних дисциплін, індивідуальні плани 

здобувачів освіти та ін.) розроблена та ведеться у відповідності з вимогами. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 



1 Чи сформовано закладом фахової 

передвищої освіти навчальний план 

відповідно до опису освітньо-

професійної програми та 

структурно-логічної схеми? 

 Коледжем сформовано навчальні плани 

відповідно до опису освітньо-професійної 

програми та структурно-логічної схеми за 

денною та заочною формами навчання. На 

основі навчальних планів розробляються 

робочі навчальні плани на навчальний рік, які 

зберігаються у навчальній частині коледжу. 

 Навчальні плани  

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


2 Чи розроблено та оприлюднено 

графік освітнього процесу 

відповідно до навчального плану? 

 Графік навчального процесу розробляється на 

навчальний рік  і оприлюднюється на веб-

сайті коледжу.  

 Графік навчального процесу на 

2022-2023 навчальний рік 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-

документації/ 

3 Чи забезпечений навчальний план 

програмами навчальних дисциплін 

або силабусами та індивідуальними 

планами здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

 Виконання навчального плану забезпечується 

програмами навчальних дисциплін, у т.ч. 

силабусами, які розміщені на сайті та на 

Google - диску коледжу. Індивідуальний план 

здобувача освіти розроблений відповідно до 

Положення про індивідуальний план студента. 

Індивідуальний навчальний план ведеться у 

паперовій формі. У міжсесійний період 

індивідуальний навчальний план 

зберігається у завідувача відділення. 

 

 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани  

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Положення про навчально-

методичний комплекс навчальної 

дисципліни 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_23

_1_Положення_про_НМК_дисциплін

и.pdf 

Положення про силабус освітнього 

компонента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

7_про_силабус.pdf 

Положення про практичну 

підготовку здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

4_про_практичну_підготовку.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_14_про_практичну_підготовку.pdf


Положення про робочу програму 

навчальної дисципліни 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

5_про_робочу_програму.pdf 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Положення про індивідуальний 

навчальний план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf


(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR 

4 Чи дає змогу структура навчального 

плану здобувачам фахової 

передвищої освіти брати участь в 

академічній мобільності? 

 Структура навчального плану дозволяє 

здобувачам фахової передвищої освіти брати 

участь в академічній мобільності через 

співставлення та узгодження кредитів та 

годин навчальних дисциплін відповідно до 

Положення про порядок реалізації права на 

академічну мобільність. 

 Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

3_Про_порядок_реалізації_права.pdf 

Навчальні плани  

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_23_Про_порядок_реалізації_права.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf


_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

  

К3.3. Здобувачам освіти надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи існують інструменти для 

прийняття рішень на основі 

результатів зворотного зв’язку зі 

здобувачами фахової передвищої 

освіти щодо їх задоволеності 

формами і методами навчання? 

 Згідно зі стандартами та рекомендаціями 

забезпечення якості у Європейському 

просторі освіти студенти є ключовими 

стейкхолдерами внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. З метою реалізації 

принципу студентоцентрованого навчання та 

захисту базових інтересів студентства на 

отримання якісної освіти, психологом 

коледжу та на веб-сайті закладу освіти 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про студентське 

самоврядування  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf


проводяться анонімні опитування здобувачів 

фахової передвищої освіти щодо їх 

задоволеності формами і методами навчання. 

За результатами проведених  анкетувань 89% 

опитуваних здобувачів освіти задоволені 

методами навчання і викладання, а 11 % - 

частково задоволені. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

Опитування здобувачів  щодо якості 

освітнього процесу та  освітньо-

професійної програми  

http://kpik.org.ua /опитування/ 

Результати опитування 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Витяг з протоколу циклової комісії  

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

2 Чи містять критерії оцінювання 

вимоги до знань, навичок та 

компетентностей здобувачів 

фахової передвищої освіти 

 Критерії оцінювання містять вимоги до знань, 

навичок та компетентностей здобувачів 

фахової передвищої освіти відповідно до 

запланованих результатів навчання і 

відображені у робочих навчальних програмах 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


відповідно до запланованих 

результатів навчання? 

освітніх компонентів відповідно до 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти,  Положення про організацію 

навчального процесу.  

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

3 Чи зрозумілі здобувачам фахової 

передвищої освіти критерії 

оцінювання знань? 

 Критерії оцінювання знань студентів, 

розроблені відповідно до Положення про 

моніторинг якості освіти, Положення про 

критерії та порядок оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти, є чіткими та 

зрозумілими, доводяться до відома студентів 

викладачами на першому занятті з навчальної 

дисципліни та розміщені на сайті коледжу. 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Опитування здобувачів  щодо якості 

освітнього процесу та  освітньо-

професійної програми  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Результати опитувань здобувачів 

освіти 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/опитування/


4 Чи оприлюднено критерії 

оцінювання знань здобувачів 

фахової передвищої освіти на 

вебсайті закладу фахової 

передвищої освіти? 

 На веб-сайті коледжу оприлюднено 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти, в якому відображено критерії 

оцінювання знань здобувачів фахової 

передвищої освіти за всіма видами навчальної 

діяльності. Критерії оцінювання знань 

здобувачів фахової передвищої освіти з 

кожної освітньої компоненти освітньо-

професійної програми представлені у 

навчальних, робочих навчальних програмах, 

силабусах, які оприлюднено на веб-сайті та на 

Google - диску коледжу. 

 Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про навчально-

методичний комплекс навчальної 

дисципліни 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_23

_1_Положення_про_НМК_дисциплін

и.pdf 

Положення про силабус освітнього 

компонента 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_23_1_Положення_про_НМК_дисципліни.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

7_про_силабус.pdf 

Положення про робочу програму 

навчальної дисципліни 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

5_про_робочу_програму.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» (для 

активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

5 Чи гарантують організація та 

методи оцінювання знань 

виконання здобувачами фахової 

передвищої освіти контрольних 

 Організація та методи оцінювання знань 

гарантують виконання здобувачами фахової 

передвищої освіти контрольних форм 

навчання відповідно до навчального плану 

 Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_17_про_силабус.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_15_про_робочу_програму.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link


форм навчання відповідно до 

навчального плану? 

освітньо-професійної програми. Відповідно до 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти, Положення про моніторинг якості 

освіти, Положення про організацію 

навчального процесу контрольні заходи у 

коледжі  включають вхідний, поточний, 

директорський, підсумковий контроль та 

атестацію здобувачів фахової перед вищої 

освіти. У навчальних, робочих навчальних 

програмах та силабусах освітніх компонентів 

відповідно до ОПП та навчальних планів 

представлено форму навчального контролю 

(залік, диференційований залік, екзамен). 

Перелік екзаменаційних питань та завдань 

представлено у навчально-методичному 

комплексі освітніх компонентів. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

6 Чи відповідають форми атестації 

здобувачів фахової передвищої 

освіти вимогам професійного 

стандарту (за наявності)? 

 Форми атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти відповідають вимогам 

професійного Стандарту фахової передвищої 

освіти України галузі знань 18 Виробництво і 

технології спеціальності 184 Гірництво 

освітньо-професійного ступеня “фаховий 

молодший бакалавр”. В освітньо-професійній 

програмі передбачено форму атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти  – 

публічний захист  кваліфікаційної роботи у 

формі дипломного проєкту. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

 

7 Чи відповідають критерії 

оцінювання знань здобувачів 

фахової передвищої освіти змісту 

фахових компонентів згідно з 

освітньо-професійною програмою? 

 Критерії оцінювання знань здобувачів 

фахової передвищої освіти відповідають 

змісту фахових компонентів згідно з освітньо-

професійною програмою, розробляються 

відповідно до положень коледжу і 

особливостей змісту фахових компонентів, що 

відображено в навчальних, робочих 

навчальних програмах, силабусах. Результат 

оцінювання визнається після того, коли 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


встановлено, що здобувач фахової передвищої 

освіти досягнув компетентностей (результатів 

навчання), які відповідають стандартам 

фахової передвищої освіти та освітньо-

професійній програмі. 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

  

К3.4. Зміст освітніх компонентів оновлюється на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі до початку 

навчального року. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf


1 Чи враховано інноваційні технології 

в освітньо-професійній програмі? 

 В освітньо-професійній програмі враховано 

інноваційні технології. Вони відображаються 

в освітніх компонентах, робочі навчальні 

програми яких переглядаються і оновлюються 

щороку до початку навчального року 

відповідно до наукових досягнень і сучасних 

практик у відповідній галузі. Зокрема 

оновлюється тематика лекцій та практичних 

занять, питань, що винесені на самостійне 

опрацювання студентами, рекомендована 

література. Викладачі коледжу беруть  участь 

у конференціях, круглих столах, методичних 

об'єднаннях, обмінюються досвідом 

викладання шляхом проведення і відвідування 

підприємств та організацій, проведення 

відкритих занять та майстер-класів. 

При формуванні ОПП і навчального плану 

були враховані думки та побажання  здобувачів 

освіти, випускників коледжу та представників 

роботодавців. За їх рекомендаціями до 

навчального плану внесені дисципліни 

«Інформаційні та комунікаційні технології в 

галузі», «Комп'ютеризація маркшейдерських 

робіт». При викладанні дисципліни 

«Маркшейдерське креслення» окремим 

Положення про підготовку та 

проведення відкритого заняття 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

2_про_підготовку_відкритого_занятт

я.pdf 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

Навчальні плани 

Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf


розділом розглядається робота з системою 

Autocad. http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

2 Чи врегульовано оновлену освітньо-

професійну програму з 

роботодавцями? 

 Освітньо-професійна програма 

обговорювалась з роботодавцями, за 

результатами чого останні надали рецензії на 

ОПП. Обговорення ОПП відбувалось також  

на спільних засіданнях членів циклової 

комісії, здобувачів освіти та роботодавців.  

 Витяг з протоколу циклової комісії  

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

Відгуки та рецензії на освітньо-

професійну програму 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKO

G 

3 Чи залучаються здобувачі фахової 

передвищої освіти до моніторингу 

та перегляду освітньо-професійної 

програми з метою її оновлення? 

 Здобувачі фахової передвищої освіти 

залучаються до моніторингу та перегляду 

освітньо-професійної програми шляхом участі 

Положення про студентське 

самоврядування 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG


у спільних засіданнях циклової комісії з 

питань обговорення та впровадження 

освітньо-професійної програми у навчальний 

процес та шляхом анкетування на веб-сайті 

коледжу з питань якості ОПП. На засіданнях 

педагогічної ради під час обговорення змісту 

ОПП присутні представники органу 

студентського самоврядування. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

Витяг з протоколу педагогічної ради 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_31_1_

Витяг_з_протоколу_6.pdf 

Витяг з протоколу циклової комісії  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_31_1_Витяг_з_протоколу_6.pdf


(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

  

Критерій 4. Контрольні заходи, оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти та академічна доброчесність 

К4.1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів освіти є чіткими, зрозумілими, 

дають можливість встановити досягнення здобувачем фахової передвищої освіти результатів навчання для окремого освітнього 

компонента. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи відповідають форми, методи 

навчання і викладання вимогам 

студентоцентрованого підходу та 

принципам академічної свободи? 

З огляду на європейські принципи 

вдосконалення викладання і навчання, в 

основу розроблення та реалізації ОПП 

покладено студентоцентрований підхід, що 

базується на врахуванні різноманітності 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


потреб студентів, індивідуалізації та 

диференціації навчання, використанні 

розмаїтих способів надання освітніх послуг, у 

т.ч. з використанням дистанційних технологій. 

Реалізація принципу студентоцентризму 

втілюється через участь студентів у виборі 

форм та методів навчання, вибір тем 

курсового та дипломного проєктування, баз 

проходження виробничих практик, 

забезпечення всебічної підтримки і супроводу 

студентів з боку студентської ради, 

адміністрації коледжу з  підтримкою відчуття 

автономності й гнучкої траєкторії навчання. 

Реалізація студентоцентрованого підходу у 

коледжі регламентується Положенням про 

організацію освітнього процесу, Положенням 

порядок та умови здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти. 

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про порядок та умови 

здійснення вибору освітніх 

компонентів здобувачами освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

3_про_порядок_та_умови_вибору_ос

вітніх_компонентів.pdf 

Положення про індивідуальний 

навчальний  план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Положення про організацію 

дистанційного навчання 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_9

_про_дистанційне_навчання.pdf 

Опитування здобувачів освіти щодо 

втілення ідеї студентоцентризму в 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_13_про_порядок_та_умови_вибору_освітніх_компонентів.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_9_про_дистанційне_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_9_про_дистанційне_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_9_про_дистанційне_навчання.pdf


освітній процес як шляху успішної 

реалізації компетентнісного підходу 

 http://kpik.org.ua/опитування/ 

2 Чи сформовано форми контрольних 

заходів для оцінювання програмних 

результатів навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти в межах 

освітніх компонентів? 

 Система контролю знань студентів у межах 

освітніх компонентів здійснюється відповідно 

до Положення про організацію освітнього 

процесу, Положення про моніторинг якості 

освіти , Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти та має на меті перевірку досягнення 

студентом запланованих програмних 

результатів навчання. Контрольні заходи 

включають у себе вхідний, поточний, 

підсумковий, директорський контроль та 

атестацію здобувачів фахової передвищої 

освіти. Вхідний контроль перед вивченням 

нової дисципліни проводиться з метою 

виявлення знань, умінь і навичок здобувача 

освіти, які він отримав при вивченні 

попередніх дисциплін та які необхідні для 

вивчення даної дисципліни. Поточний 

контроль проводиться викладачами під час 

аудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю та критерії оцінювання 

рівня знань визначаються відповідною 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

 Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

 Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf


цикловою комісією у робочих програмах 

навчальних дисциплін. Підсумковий контроль 

з певної освітньої компоненти здійснюється у 

формах семестрового екзамену або заліку з 

конкретної освітньої компоненти в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою 

навчальною програмою освітньої компоненти, 

і в терміни, встановлені робочим навчальним 

планом. Директорський контроль якості 

підготовки здобувачів освіти з навчальної 

дисципліни є контролем стійкості залишкових 

знань, умінь та навичок і може проводиться за 

темами дисципліни, що були вивчені в 

поточному або попередньому семестрі, або за 

навчальною програмою всієї дисципліни, як 

для перевірки готовності здобувачів освіти до 

підсумкового контролю, так і для перевірки 

залишкових знань здобувачів освіти. 

3 Чи визначено зміст та 

збалансованість розподілу оцінок, 

що застосовуються для оцінювання 

програмних результатів навчання 

здобувачів фахової передвищої 

освіти в межах освітніх 

компонентів? 

 Зміст та збалансованість розподілу оцінок, що 

застосовуються для оцінювання програмних 

результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти в межах освітніх 

компонентів визначено відповідно до видів 

навчальної роботи і представлено у 

Положенні про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


освіти. Оцінювання програмних результатів 

навчання освітніх компонентів за всіма 

видами навчальної роботи здійснюється за 

чотирирівневою  шкалою, що відповідає 

чотирибальній системі: високий/відмінно, 

достатній/добре, середній/задовільно, 

початковий (низький)/незадовільно.  

 Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

4 Чи розроблено методи 

релевантності, надійності, 

прозорості та  об’єктивності 

оцінювання, що здійснюються в 

межах освітнього процесу? 

 Чіткість та зрозумілість форм контрольних 

заходів та оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів фахової передвищої освіти 

регламентується Положенням про організацію 

освітнього процесу, Положенням про критерії 

та порядок оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти, навчальними планами, 

робочими навчальними планами, робочими 

навчальними програмами освітніх 

компонентів та силабусами. Здобувачі фахової 

передвищої освіти перед вивченням освітніх 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


компонентів ознайомлюються з силабусами 

освітніх компонентів, які містять чіткі, 

зрозумілі форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів передвищої освіти. Для чіткості 

обліку, прозорості оцінювання навчальних 

досягнень студента та наочного ознайомлення 

з результатами його діяльності викладач веде 

облік академічної успішності студента в 

журналі обліку роботи академічної групи. 

Результати навчальних досягнень здобувачів 

освіти відображаються в індивідуальних 

навчальних планах та відомостях успішності. 

За результатами проведеного анкетування 

студенти оцінили у 4,7 балів за 5-ти бальною 

шкалою оцінювання рівень об'єктивності та 

адекватності оцінювання знань, умінь та 

навичок. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

 Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про індивідуальний 

навчальний план студента 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

9_про_індив_навч_план_студента.pd

f 

Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

Навчальні плани  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_19_про_індив_навч_план_студента.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


Пояснювальні записки до 

навчальних планів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_19

_2_Навчальний_план_МС_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_16

_Навчальний_план_МС_з_page-

0002.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_0

5_12_2022_2.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_19_2_Навчальний_план_МС_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_16_Навчальний_план_МС_з_page-0002.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ПЗ_МС_22_05_12_2022_2.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link


Опитування студентів щодо форм 

контрольних заходів та критеріїв 

оцінювання 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

5 Чи розроблено різнорівневі види 

завдань, зокрема й самоконтроль? 

 Для перевірки досягнень програмних 

результатів навчання пропонуються 

різнорівневі види завдань. Перевірка таких 

завдань дозволяє оцінити рівень опанування 

загальних і фахових компетентностей, 

програмних результатів навчання відповідно 

до визначених критеріїв оцінювання. Для 

самоконтролю знань і вмінь студентів 

викладачами розробляються завдання для 

самостійного опрацювання, у т.ч. різних рівнів 

складності.  

 Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR 

http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR


6 Чи застосовуються різнорівневі 

види завдань, зокрема й 

самоконтроль? 

 Усі види контролю містять різнорівневі види 

завдань: вибір правильних відповідей із 

запропонованих, тестові запитання відкритого 

типу, описові, розрахунково-аналітичні 

завдання. Можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувачів освіти 

передбачена методичними матеріалами для 

самостійної роботи, підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій викладача, які 

розміщуються на  Google - диску коледжу. 

 Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

7 Чи розроблено систему оцінювання 

для різнорівневих видів завдань, 

зокрема й самоконтролю? 

 Система оцінювання різнорівневих видів 

завдань, зокрема й самоконтролю, 

забезпечується критеріями оцінювання згідно 

з Положенням про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти та зазначеним збалансованим 

 Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf


розподілом рівнів/балів для кожного виду 

завдань, які вказані у розроблених викладачем 

завданнях для поточного і підсумкового 

контролю.  

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

8 Чи оприлюднено інформацію про 

форми контрольних заходів, 

критерії оцінювання? 

 Інформація про форми контрольних заходів 

міститься в освітньо-професійній програмі, 

графіку освітнього процесу на навчальний рік, 

робочому навчальному плані, розкладі 

екзаменаційних сесій, повідомляється 

здобувачам освіти на початку семестру з 

кожної навчальної дисципліни та 

розміщується на сайті коледжу. Критерії 

оцінювання сформульовані в Положенні про 

організацію освітнього процесу, Положенні 

про критерії та порядок оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти, 

робочих навчальних програмах дисциплін. 

Інформація про форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання доводиться до здобувачів 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

 Положення про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf


освіти на початку семестру впродовж перших 

двох тижнів на аудиторних заняттях, при 

ознайомленні з програмами навчальних 

дисциплін. Для забезпечення організації 

освітнього процесу і проведення підсумкового 

контролю заступником директора з навчальної 

роботи складається розклад занять та 

екзаменів на кожний семестр відповідно до 

робочих навчальних планів, а також графік 

ліквідації академічної заборгованості. Заліки 

виставляються за результатами поточної 

успішності на останньому занятті з 

дисципліни. Розклад екзаменів доводиться до 

відома викладачів та здобувачів освіти не 

пізніше, ніж за місяць до початку 

екзаменаційної сесії.  

Графік навчального процесу на 2022-

2023 навчальний рік 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-

документації/ 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

9 Чи враховано форми контрольних 

заходів, критерії оцінювання в 

положенні про організацію 

освітнього процесу? 

 Інформація щодо форм контрольних заходів 

та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів фахової передвищої освіти 

міститься в Положенні про організацію 

освітнього процесу, навчальних, робочих 

навчальних програмах освітніх компонентів та 

силабусах. Основними видами контрольних 

заходів в межах навчальних дисциплін є: 

вхідний; поточний (тематичний) контроль; 

 Положення про організацію 

освітнього процесу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


проміжний (рубіжний) контроль; підсумковий 

(семестровий контроль, атестація) контроль. У 

Положенні про організацію освітнього 

процесу визначено основні завдання видів 

контролю, їх мета. Форми і методи 

проведення контролю з кожної освітньої 

компоненти визначаються цикловими 

комісіями та систематично розглядаються на 

засіданнях методичної ради коледжу. 

Поточний контроль здійснюється протягом 

семестру. Він включає: усне та письмове 

опитування, експрес-тестування, оцінку 

роботи в малих групах, тестування, захист 

індивідуальних завдань, підготовку рефератів 

з окремих питань. Підсумковий контроль 

включає екзамени та заліки. Семестровий 

контроль проводять з усіх навчальних 

дисциплін, які внесені в навчальний план. 

Навчальні досягнення здобувачів освіти 

оцінюються регулярно і об’єктивно, з 

використанням чітких й оприлюднених 

критеріїв виставлення оцінок та здійсненням 

адміністративних перевірок. 

Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про критерії та порядок  

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

 

10 Чи розроблено та оприлюднено в 

закладі фахової передвищої освіти 

 Відповідно до ст. 54 ЗУ «Про фахову 

передвищу освіту» порядок оскарження 

рішень та їх прийняття розроблено у 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf


порядок оскарження рішень та їх 

прийняття? 

Положенні про організацію освітнього 

процесу та оприлюднено на сайті коледжу. 

Для забезпечення об'єктивного проведення 

атестації створюються апеляційні комісії.  

Чисельність і склад апеляційних комісій 

затверджуються директором коледжу. 

Зауваження й пропозиції щодо процедури 

проведення та об'єктивності оцінювання 

результатів атестації, що проводилася у 

письмовій формі, можуть подаватися до 

апеляційної комісії протягом трьох робочих 

днів після оголошення результатів атестації. 

Матеріали атестації розглядаються 

апеляційними комісіями не більше трьох 

робочих днів після подання обґрунтованої 

заяви. Результати розгляду апеляції 

оформлюються відповідним протоколом, де 

виставляється відповідна обґрунтована оцінка. 

Повторна атестація апеляційними комісіями 

не проводиться.  Випадків оскарження 

атестаційних оцінок  серед здобувачів фахової 

передвищої освіти за ОПП «Маркшейдерська 

справа» не зафіксовано. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про екзаменаційну 

комісію 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

0_про_екзаменаційну_комісію.pdf 

 

11 Чи розроблено та оприлюднено в 

закладі фахової передвищої освіти 

 Об’єктивність оцінювання навчальних 

досягнень студентів забезпечується шляхом 

встановлення чітких критеріїв оцінювання, 

 Графік навчального процесу  на 

2022-2023 навчальний рік 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_10_про_екзаменаційну_комісію.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_10_про_екзаменаційну_комісію.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_10_про_екзаменаційну_комісію.pdf


процедуру щодо розв’язання 

конфліктних ситуацій? 

проведення контрольних заходів згідно з 

Положенням про критерії та порядок 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти. Для забезпечення об’єктивності та 

запобігання конфліктних ситуацій всі 

контрольні заходи проводяться згідно з 

графіками навчального процесу, складеними 

навчальною частиною коледжу. За час 

провадження освітньо-професійної програми, 

що акредитується, не виникала потреба у 

застосовуванні процедури запобігання та 

врегулювання конфліктних ситуацій в 

освітньому процесі. Розгляд апеляцій 

вступників на результати вступних 

випробувань при вступі на навчання до 

коледжу здійснюється відповідно до Правил 

прийому та Положення про приймальну 

комісію. Конфліктні ситуації, які можуть 

виникати з приводу булінгу, регламентуються 

Положенням про порядок реагування на 

випадки булінгу, Положення про порядок 

застосування заходів виховного впливу до 

сторін булінгу. За час провадження освітньо-

професійної програми, що акредитується, не 

виникала потреба у застосовуванні процедури 

розв’язання конфліктних ситуацій з приводу 

булінгу. 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-

документації/ 

Положення про приймальну комісію  

http://kpik.org.ua/положення-про-

приймальну-комісію/ 

Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

Положення про порядок реагування 

на випадки булінгу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/29.11.2022_4

_про_порядок_реагування.pdf 

Положення про порядок 

застосування заходів виховного 

впливу до сторін булінгу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/29.11.2022_3

_про_порядок_застосування_заходів

_виховного_впливу.pdf 

http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/зразки-навчальної-документації/
http://kpik.org.ua/положення-про-приймальну-комісію/
http://kpik.org.ua/положення-про-приймальну-комісію/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf


  

К4.2. Форми та зміст проведення атестації здобувачів освіти  відповідають вимогам стандарту фахової передвищої освіти (за наявності) 

та\або освітньо-професійної програми. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи відповідають форми атестації 

здобувачів фахової передвищої 

освіти вимогам стандарту фахової 

передвищої освіти? 

Відповідно до Стандарту фахової передвищої 

освіти зі спеціальності 184 Гірництво формою 

атестації здобувачів є публічний захист 

кваліфікаційної роботи. 

 Освітньо-професійна програма 

«Маркшейдерська справа» 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22

_02_12_2022_1.pdf 

2 Чи відповідає зміст проведення 

атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти вимогам 

стандарту фахової передвищої 

освіти? 

 Зміст проведення атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти відповідає вимогам 

Стандарту фахової передвищої освіти (ст.8. 

Закону України «Про фахову передвищу 

освіту»). 

  

3 Чи відповідають методи проведення 

атестації здобувачів фахової 

 Методи проведення атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти відповідають 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/ОПП_МС_22_02_12_2022_1.pdf


передвищої освіти вимогам 

стандарту фахової передвищої 

освіти? 

вимогам Стандарту фахової передвищої освіти 

(ст.8. Закону «Про фахову передвищу 

освіту»). Атестація здобувачів відбувається у 

формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи, процедуру проведення якого 

визначено у Положенні про організацію 

освітнього процесу, Положенні про 

екзаменаційну комісію, Положенні про 

порядок та критерії  оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів освіти. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про екзаменаційну 

комісію  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

0_про_екзаменаційну_комісію.pdf 

Положення про критерії  та порядок 

оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

0_про_критерії_та_порядок_оцінюва

ння.pdf 

4 Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти здобувачів 

інформаційною та технічною 

підтримкою для успішної реалізації 

програми? 

 Для успішної реалізації програми коледж 

забезпечує здобувачів освіти необхідною 

інформаційною та технічною підтримкою, що 

регламентується Положенням про організацію 

освітнього процесу.  Інформаційна підтримка 

забезпечується викладачами шляхом 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_10_про_екзаменаційну_комісію.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_10_про_екзаменаційну_комісію.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_10_про_екзаменаційну_комісію.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_20_про_критерії_та_порядок_оцінювання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


формуванням навчально-методичних 

комплексів з освітніх компонентів ОПП 

(електронні підручники, навчальні посібники, 

методичні матеріали до семінарських, 

практичних і лабораторних занять тощо), а 

також інших інформаційних матеріалів (відео-

фотоматеріали, презентації тощо), які 

викладачі розміщують на Google диску. 

Викладачі та студенти коледжу 

використовують електронні підручники і 

посібники медіатеки Навчально-методичного 

центру вищої та фахової передвищої освіти 

МОН України, що знаходяться у вільному 

доступі в мережі Інтернет. Оцінка студентами 

безоплатного доступу до відповідної 

інфраструктури та інформаційних ресурсів, 

потрібних для навчання,  у проведеному 

анкетуванні становила 4,5 балів за 5-

тибальною шкалою оцінювання, що свідчить 

про достатній рівень задоволення 

користування інформаційними ресурсами у 

вільному доступі. Технічна підтримка 

реалізується через безкоштовний доступ до 

інформаційних ресурсів бібліотеки, 

інформаційних фондів, комунікацій. У 

коледжі наявний дротовий та бездротовий 

доступ до мережі Internet. Для використання 

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Навчально-методичне забезпечення 

освітньо-професійної програми 

«Маркшейдерська справа» 

https://drive.google.com/drive/folders/1

feb-

7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?

usp=share_link 

Результати опитувань здобувачів 

освіти 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1feb-7sPNqk0ALpt294uKhRrHk1xKflWR?usp=share_link
http://kpik.org.ua/опитування/


наявні відкриті точки доступу до Wi-Fi. 

Бібліотека коледжу з читальною залою 

налічує 71600 примірників літератури, з яких 

41000 прим. – навчальна і наукова література, 

що забезпечує фахові компетенції здобувачів 

фахової перед вищої освіти. Для проведення 

самостійної підготовки на сторінці бібліотеки 

на веб-сайті коледжу створено базу, яка 

завдяки електронним сервісам забезпечує 

вільний доступ до електронних каталогів 

бібліотек та інших інформаційних ресурсів, 

задовольняє достатньою мірою інформаційні 

потреби педагогічних працівників та 

здобувачів освіти, підвищення рівня знань, 

ефективного розвитку освітньої і наукової 

діяльності. 

  

К4.3. У закладі освіти визначено чіткі та зрозумілі процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються 

всі учасники освітнього процесу. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 



1 Чи розроблено документи, які 

регламентують дотримання 

академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу? 

 Дотримання академічної доброчесності  у 

коледжі регламентують Положення про 

забезпечення  академічної доброчесності, 

Положення про організацію освітнього 

процесу, розроблені відповідно до ст 17, 26 ЗУ 

«Про фахову передвищу освіту». 

 Положення про організацію 

освітнього процесу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про забезпечення  

академічної доброчесності 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

1_про_забезпечення_академічної_до

брочесності.pdf 

2 Чи використовується програмне 

забезпечення як інструмент 

протидії порушення академічної 

доброчесності? 

 З метою протидії порушенням академічної 

доброчесності планує використовувати такі 

безкоштовні системи перевірки на плагіат:  

https://www.plag.com.ua/ 

https://unicheck.com/uk-ua/free-plagiarism-

checker-online 

Plagiarisma http://plagiarisma.net/  

StrikePlagiarism.com http://strikeplagiarism.com/

uk/ -  

Plagiarism Checker by EduBirdie 

://edubirdie.com/perevirka-na-plagiat 

Положення про забезпечення  

академічної доброчесності 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

1_про_забезпечення_академічної_до

брочесності.pdf 

 Презентація на тему» «Академічна 

доброчесність. Організація  

педагогічної  діяльності викладачів  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf


Unplag/Unichek https://unicheck.com/uk-ua  

Edu-Birde https://edubirdie.com/perevirka-na-

plagiat   та ін. 

та  навчання  здобувачів  освіти на  

засадах академічної  доброчесності» 

http://kpik.org.ua/академічна-

доброчесність/ 

3 Чи відбувається  перевірка на 

плагіат робіт здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

 Керівники дипломного проектування несуть 

безпосередню відповідальність за дотримання 

принципів академічної доброчесності та 

недопущення фактів її  порушення. На сайті 

коледжу оприлюднено інформація про 

відповідальність всіх учасників освітнього 

процесу за плагіат та не доброчесне 

використання результатів інтелектуальної 

власності інших осіб. 

 Положення про забезпечення  

академічної доброчесності 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

1_про_забезпечення_академічної_до

брочесності.pdf 

4 Чи формується база робіт 

здобувачів фахової передвищої 

освіти у межах освітньої програми? 

 У коледжі створено експериментальну базу  

кваліфікаційних робіт здобувачів освіти за 

ОКР «молодший спеціаліст», яка зберігається 

на Google диску. Оскільки ОПП 

«Маркшейдерська справа» для підготовки 

фахового молодшого бакалавра акредитується 

вперше і здійснює підготовку здобувачів на 4 

курсі, база робіт здобувачів за освітньо-

професійним ступенем фаховий молодший 

бакалавр перебуває на етапі  формування. 

 Положення про забезпечення  

академічної доброчесності 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

1_про_забезпечення_академічної_до

брочесності.pdf 

 

 

http://kpik.org.ua/академічна-доброчесність/
http://kpik.org.ua/академічна-доброчесність/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf


5 Чи здійснюється закладом освіти 

заходи з популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів? 

 У коледжі формується освітнє середовище, 

метою якого є нульова терпимість до будь-

яких проявів академічної недоброчесності з 

боку усіх учасників освітнього процесу 

(фальсифікація даних, шахрайство, крадіжка, 

плагіат, підкуп, купівля та продаж творів, 

презентація твору інших авторів як власного, 

невиправдане співавторство, обман під час 

іспитів та інша недоброчесна поведінка). 

Здобувачам освіти роз’яснюється  порядок 

перевірки робіт на академічний плагіат, 

обов’язковість самостійного виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання, 

наявності обов’язкового посилання на 

джерела інформації у разі використання 

матеріалів інших авторів, дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні 

права. Популяризація академічної 

доброчесності здійснюється через 

просвітницькі, освітньо-виховні заходи, 

скриньку довіри, опитування здобувачів, 

визначений механізм звернення через 

електронну скриньку довіри.  

 Положення про забезпечення  

академічної доброчесності 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

1_про_забезпечення_академічної_до

брочесності.pdf 

Презентація на тему» «Академічна 

доброчесність. Організація  

педагогічної  діяльності викладачів  

та  навчання  здобувачів  освіти на  

засадах академічної  доброчесності» 

http://kpik.org.ua/академічна-

доброчесність/ 

Електронна скринька довіри 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0

FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/vie

wform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/академічна-доброчесність/
http://kpik.org.ua/академічна-доброчесність/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


6 Чи існують реакції закладу на 

можливі порушення академічної 

доброчесності? 

 Правила реагування на порушення 

академічної доброчесності у коледжі 

прописано у Положенні про забезпечення  

академічної доброчесності Випадків 

порушення академічної доброчесності 

здобувачами фахової передвищої освіти ОПП 

«Маркшейдерська справа» не було виявлено. 

 Положення про забезпечення  

академічної доброчесності 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

1_про_забезпечення_академічної_до

брочесності.pdf 

Критерій 5. Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

  

  

К5.1. Рівень освіти та професійної кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації  освітньо-професійної програми, відповідає вимогам 

законодавства. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи достатня кількість, рівень 

професійної та/або академічної 

кваліфікації педагогічних (науково-

 Важливою умовою успішності реалізації 

освітньо-професійної програми є відповідна 

освіта за фахом педагогічних працівників. В 

 Положення про атестацію 

педагогічних працівників  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_11_про_забезпечення_академічної_доброчесності.pdf


педагогічних) працівників для 

забезпечення успішної реалізації 

освітньо-професійної програми? 

ЄДЕБО сформовано інформацію про освіту, 

стаж, підвищення кваліфікації та 

кваліфікаційні категорії, звання усіх 

педагогічних працівників коледжу. Крім того, 

на сайті коледжу оприлюднено кадровий 

склад закладу.  

Кожен освітній компонент ОПП забезпечений 

педагогічними працівниками з урахуванням їх 

освітньої та професійної кваліфікації та  

відповідності вимогам законодавства. Для 

забезпечення підготовки фахових молодших 

бакалаврів за спеціальністю «Гірництво» 

функціонує циклова комісія гірничо-

маркшейдерських дисциплін (наказ від 

29.08.2022р. №141/1 «Про створення циклових 

комісій на 2022-2023 навчальний рік»). 

Кадровий склад викладачів, що забезпечують 

ОПП «Маркшейдерська справа», - 23 особи, з 

них  22 особи мають кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії», 4 особи -  

педагогічне звання «викладач-методист», 2 

особи – педагогічне звання «старший 

викладач». Дотримуються вимоги щодо 

компетентності педагогічних працівників, 

застосовуються прозорі правила 

безперервного професійного розвитку 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_8

_про_атестацію_працівників.pdf 

Положення про умови підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

8_про_стажування.pdf 

Положення про затвердження норм 

часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків видів 

навчальної, методичної, 

інноваційної,організаційної та іншої 

педагогічної діяльності педагогічних 

працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

2_Про_норми_часу.pdf 

Сторінка циклової комісії гірничо-

маркшейдерських дисциплін на веб-

сайті коледжу 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_22_Про_норми_часу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_22_Про_норми_часу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_22_Про_норми_часу.pdf


персоналу згідно з Положенням про атестацію 

педагогічних працівників, Положенням про 

умови підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

2 Чи дає змогу професійний рівень 

керівника випускового підрозділу, 

відповідального за освітньо-

професійну програму, забезпечити 

досягнення цілей цієї освітньо-

професійної програми? 

 Професійний рівень керівника випускового 

підрозділу, відповідального за освітньо-

професійну програму – голови циклової 

комісії гірничо-маркшейдерських дисциплін 

Н.Ю. Тупікової  здатний забезпечити 

досягнення поставлених цілей освітньо-

професійної програми. Освіта: Криворізький 

ордена Трудового Червоного Прапора 

гірничорудний інститут; спеціальність 

«Маркшейдерська справа»; кваліфікація - 

гірничий інженер маркшейдер. 

Підвищення кваліфікації:  Хмельницький 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації 

за напрямом «Розвиток психолого-

педагогічної компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК №02139802/0722-

20 від 14.02.2020р.;  ГО «Платформа 

ОСВІТИ», онлайн конференція  «Інклюзія. 

Що повинен знати вчитель. Самоосвіта.», 6 

годин, сертифікат № 2619641506246 від 

25.09.2021р.; 

ТОВ «Академія Цифрового розвитку», курс 

«Ефективні рішення GOOGLE FOR 

 Сторінка циклової комісії гірничо-

маркшейдерських дисциплін на веб-

сайті коледжу 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

 

 

http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/


EDUCATION для хмарної взаємодії», 15 

годин, сертифікат № БС-05072 від 

24.11.2020р.;  

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 

викладача. Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 годин, 

сертифікат №004608, від 16.12.2021р.; 

ТОВ «ПРОМТЕХТРАНС», стажування з 

дисциплін «Маркшейдерська справа», 

«Маркшейдерське креслення», «Гірнича 

геометрія», «Облік рухомості та вилучення 

запасів корисних копалин», «Теорія помилок 

вимірювань», «Зрушення гірських порід і 

земної  поверхні при розробці родовищ 

підземним способом», «Маркшейдерська 

документація», «Маркшейдерські роботи при 

рекультивації», «Організація 

маркшейдерських робіт»,  тема 

«Використання сучасних методів ведення 

маркшейдерських робіт», 120 годин, довідка 

№ 29/12-22 від 14.12.2022р. 

3 Чи відповідає професійна 

кваліфікація науково-педагогічних 

працівників вимогам щодо 

 Професійна кваліфікація викладачів 

відповідає вимогам щодо викладання 

дисциплін професійного спрямування. Згідно 

 Перспективний план-графік чергової 

атестації педагогічних працівників 

на 2022-2030 р.р. 



викладання дисциплін професійного 

спрямування? 

з планом підвищення кваліфікації викладачі 

щорічно проходять стажування та підвищення 

кваліфікації  з дисциплін професійного 

спрямування. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/0212_8_Перс

пективний_план_атестації_та_стажу

вання_на_2019-2024_н.р.pdf 

Орієнтовний річний план 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2022 рік 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/0212_1_Оріє

нтовний_річний_план.pdf 

4 Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти умови для 

професійного розвитку викладачів 

(підвищення кваліфікації, доступ до 

необхідних матеріально-технічних 

ресурсів, обладнання та сучасної 

професійної літератури, підвищення 

рівня володіння іноземними 

мовами)? 

 Коледж має досконалу систему професійного 

розвитку викладачів щодо підвищення 

кваліфікації, доступу до матеріально-

технічних ресурсів. Принципи і форми 

професійного розвитку визначено у Статуті 

коледжу, Стратегії розвитку кадрового 

потенціалу коледжу, Положенні про 

організацію освітнього процесу, Положенні 

про атестацію педагогічних працівників, 

Положенні про моніторинг якості освіти, 

Положенні про систему оцінювання 

ефективності роботи педагогічних 

працівників, Положенні про підвищення 

кваліфікації (стажування) педагогічних 

Статут коледжу 

http://kpik.org.ua/статут/ 

Стратегія розвитку кадрового 

потенціалу  

http://kpik.org.ua/атестація-2/ 

Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_1_Орієнтовний_річний_план.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_1_Орієнтовний_річний_план.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_1_Орієнтовний_річний_план.pdf
http://kpik.org.ua/статут/
http://kpik.org.ua/атестація-2/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


працівників. Розвиток викладачів 

здійснюється за програмами підвищення 

кваліфікації, стажування, шляхом участі у 

семінарах, конференціях, вебінарах, майстер-

класах, тренінгах. Форми, види, напрями та 

бази підвищення кваліфікації викладачі 

обирають самостійно. Підвищення 

кваліфікації або стажування здійснюється 

щорічно. Загальний обсяг підвищення 

кваліфікації  не може бути менше, ніж 120 

годин на 5 років, з яких певна кількість годин 

обов’язково має бути спрямована на 

вдосконалення знань, вмінь і практичних 

навичок у роботі зі студентами з особливими 

освітніми потребами. За рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі коледжі, 

здійснюється фінансування підвищення 

кваліфікації в обсязі, встановленому 

законодавством, і відповідно до плану 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, які працюють за основним 

місцем роботи.  У коледжі наявний дротовий 

та бездротовий доступ до мережі Internet. Для 

використання наявні відкриті точки доступу 

до Wi-Fi. Викладачі мають вільний 

безкоштовний доступ до інформаційних 

ресурсів бібліотеки коледжу, до електронних 

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

 Положення про атестацію 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_8

_про_атестацію_працівників.pdf 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

 Положення про систему оцінювання 

ефективності роботи педагогічних 

працівників  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_3_

Положення_про_систему_оцінюванн

я_ефективності_роботи_педагогічни

х_працівників.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf


підручників і посібників медіатеки Навчально-

методичного центру вищої та фахової 

передвищої освіти МОН України. Для 

професійного розвитку викладачів  на сторінці 

бібліотеки на веб-сайті коледжу створено 

базу, яка завдяки електронним сервісам 

забезпечує вільний доступ до електронних 

каталогів бібліотек світу та інших 

інформаційних ресурсів, задовольняє 

достатньою мірою інформаційні потреби 

педагогічних працівників. Крім того, 

педагогічні працівники беруть участь в 

оновленні та розширенні інформаційних 

ресурсів бібліотеки коледжу і бази 

електронних сервісів. 

Положення про підвищення 

кваліфікації (стажування) 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

8_про_стажування.pdf 

Сторінка бібліотеки на веб-сайті 

коледжу 

http://kpik.org.ua/бібліотека/ 

http://kpik.org.ua/електронна-

бібліотека/ 

http://kpik.org.ua/електронні-ресурси/ 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/09_12_22_22

_Маркшейдерська_справа.pdf 

  

К5.2. Заклад освіти заохочує розвиток викладацької майстерності, забезпечує регулярне підвищення кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників. 

  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронна-бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронна-бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронні-ресурси/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf


№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти стратегію 

розвитку кадрового потенціалу? 

 У коледжі розроблено стратегію розвитку 

кадрового потенціалу.  

 Стратегія розвитку кадрового 

потенціалу 

http://kpik.org.ua/атестація-2/ 

Положення про підвищення 

кваліфікації (стажування) 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

8_про_стажування.pdf 

2 Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти систему 

оцінювання ефективності роботи 

викладачів? 

 У коледжі  розроблено систему оцінювання 

ефективності роботи викладачів відповідно до 

Положення про систему оцінювання 

ефективності педагогічних працівників з 

метою активізації та розвитку творчої 

професійної діяльності, стимулювання 

неперервної освіти, професіонального росту, 

підвищення персональної відповідальності за 

результати навчання і виховання молоді, що 

 Положення про систему оцінювання 

ефективності педагогічних 

працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_3_

Положення_про_систему_оцінюванн

я_ефективності_роботи_педагогічни

х_працівників.pdf 

http://kpik.org.ua/атестація-2/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf


дозволяє оцінити індивідуальний внесок 

кожного працівника у роботу навчального 

закладу. Головними завданнями оцінювання 

ефективності роботи педагогічних працівників 

є: 

- забезпечення більшої об’єктивності оцінки 

якості діяльності педагогів за рахунок повноти 

та достовірності інформації; 

- диференціація оцінки діяльності для 

забезпечення стимулювання  ефективних 

педагогічних працівників; 

- вдосконалення діяльності та розвиток 

коледжу через критичний, серйозний і 

об’єктивний аналіз колективом 

результативності власної праці; 

- стимулювання педагогічного працівника до 

самовдосконалення, саморозвитку, 

самореалізації, освоєння передового 

педагогічного досвіду; 

- створення сприятливих умов для 

професійно-особистісного розвитку 

педагогічних працівників, здатних до 

свідомого осмислення та оцінювання власного 

Положення про затвердження норм 

часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків видів 

навчальної, методичної, 

інноваційної,організаційної та іншої 

педагогічної діяльності педагогічних 

працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

2_Про_норми_часу.pdf 

Положення про атестацію 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_8

_про_атестацію_працівників.pdf 

Положення про підвищення 

кваліфікації (стажування) 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

8_про_стажування.pdf 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_22_Про_норми_часу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_22_Про_норми_часу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_22_Про_норми_часу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf


досвіду, усвідомлення своєї місії у 

професійній адаптації та становленні молодих 

викладачів; 

- виявлення недоліків і проблемних питань в 

діяльності педагогічних працівників; 

- посилення колективної зацікавленості 

педагогів у покращенні навчальних досягнень 

студентів; 

- формування системи матеріального і 

морального заохочення діяльності 

педагогічних працівників.  

З метою всебічного комплексного оцінювання 

педагогічної діяльності, за якою визначаються 

відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді, рівень його кваліфікації, 

присвоюється кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання, у коледжі проводиться 

атестація відповідно до Положення про 

атестацію педагогічних працівників.  

 

3 Чи існує в закладі система мотивації 

педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників? 

 У коледжі існує система мотивації та 

оцінювання ефективності роботи педагогічних 

працівників. Результати оцінювання 

ефективності роботи педагогічних працівників 

 Положення про систему оцінювання 

ефективності педагогічних 

працівників 



обговорюються на засіданнях методичної та 

адміністративної рад кожного навчального 

року та враховуються при атестації 

викладачів, заохоченнях, визначенні розміру 

педагогічного навантаження на наступний 

навчальний рік. Стимулювання педагогічних 

працівників здійснюється шляхом відзначення 

грамотами, подяками, грошовими преміями 

відповідно до Положення про преміювання 

працівників коледжу. Дирекція коледжу 

заохочує підвищення викладацької 

майстерності педагогічних працівників 

шляхом здобуття другої вищої освіти, 

післядипломної освіти, участі у тренінгах, 

семінарах, конференціях.  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_3_

Положення_про_систему_оцінюванн

я_ефективності_роботи_педагогічни

х_працівників.pdf 

Положення про підвищення 

кваліфікації (стажування) 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

8_про_стажування.pdf 

Положення  про преміювання 

працівників  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_13

_Положення_про_преміювання_прац

івників.pdf 

4 Чи враховує система мотивації 

постійне підвищення рівня володіння 

іноземними мовами (у разі потреби, 

окрім російської мови)? 

 Здобувачам фахової передвищої освіти 

коледжу викладається три іноземних мови: 

англійська, німецька, польська. З метою 

підвищення рівня володіння іноземними 

мовами дирекція коледжу залучає 

 Фотозвіт  

http://kpik.org.ua/міжнародна-

співпраця/ 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_13_Положення_про_преміювання_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_13_Положення_про_преміювання_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_13_Положення_про_преміювання_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_13_Положення_про_преміювання_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/міжнародна-співпраця/
http://kpik.org.ua/міжнародна-співпраця/


педагогічних працівників до участі у 

міжнародних проєктах за освітніми закладами 

Польщі, Іспанії. За десять років міжнародної 

співпраці здійснено 12 обмінів між 

представниками навчальних закладів, в яких 

взяли участь 29 викладачів і 76 студентів 

коледжу. 

  

К5.3. Атестація педагогічних працівників закладу освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи здійснюється в закладі фахової 

передвищої освіти моніторинг 

проходження атестації 

педагогічними (науково-

педагогічними) працівниками? 

 Коледж відповідно до Положення про 

атестацію педагогічних працівників, 

Положення про моніторинг якості освіти,  

Положення про систему оцінювання 

ефективності педагогічних працівників 

здійснює моніторинг проходження атестації 

педагогічних працівників, перспективного 

плана-графіка чергової атестації педагогічних 

 Положення про атестацію 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_8

_про_атестацію_працівників.pdf 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf


працівників на 2022-2030р.р. Для організації 

та проведення атестації педагогічних 

працівників у навчальному закладі щорічно до 

20 вересня створюється атестаційна комісія І 

рівня і затверджується план заходів членів 

атестаційної комісії з проведення атестації 

педагогічних працівників. До 20 жовтня 

атестаційна комісія затверджує списки 

педагогічних працівників, які атестуються, 

графік роботи атестаційної комісії. 

Атестаційна комісія відповідно до 

затвердженого графіка до 15 березня вивчає 

педагогічну діяльність осіб, які атестуються, 

та згідно з графіком атестації приймає 

відповідне рішення, готує наказ «Про 

підсумки проведення атестації педагогічних 

працівників». 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

 Положення про систему оцінювання 

ефективності педагогічних 

працівників  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_3_

Положення_про_систему_оцінюванн

я_ефективності_роботи_педагогічни

х_працівників.pdf 

Положення про підвищення 

кваліфікації (стажування) 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

8_про_стажування.pdf 

План заходів членів атестаційної 

комісії з проведення атестації 

педагогічних працівників у 2022-

2023 навчальному році  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_3_Положення_про_систему_оцінювання_ефективності_роботи_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_18_про_стажування.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/0212_05_Пла

н_заходів_членів_атестаційної_коміс

ії.pdf 

Графік заходів щодо вивчення 

педагогічної діяльності осіб, які 

атестуються членами атестаційної 

комісії на 2022-2023 н.р. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/0212_4_Граф

ік_заходів_щодо_вивчення_педагогі

чної_діяльності_осіб.pdf 

Графік атестації педагогічних 

працівників у 2022-2023 н.р.  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/0212_2_Граф

ік_атестації_педагогічних_працівник

ів.pdf 

2 Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти графік атестації 

педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників? 

 У коледжі розробляється графік атестації 

педагогічних працівників на кожний 

навчальний рік згідно з Положенням про 

атестацію педагогічних працівників та 

 Положення про атестацію 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_05_План_заходів_членів_атестаційної_комісії.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_05_План_заходів_членів_атестаційної_комісії.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_05_План_заходів_членів_атестаційної_комісії.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_05_План_заходів_членів_атестаційної_комісії.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_4_Графік_заходів_щодо_вивчення_педагогічної_діяльності_осіб.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_4_Графік_заходів_щодо_вивчення_педагогічної_діяльності_осіб.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_4_Графік_заходів_щодо_вивчення_педагогічної_діяльності_осіб.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_4_Графік_заходів_щодо_вивчення_педагогічної_діяльності_осіб.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_2_Графік_атестації_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_2_Графік_атестації_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_2_Графік_атестації_педагогічних_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_2_Графік_атестації_педагогічних_працівників.pdf


перспективним планом-графіком чергової 

атестації педагогічних працівників. http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_8

_про_атестацію_працівників.pdf 

Перспективний план-графік чергової 

атестації педагогічних працівників 

на 2022-2030р.р. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/0212_8_Перс

пективний_план_атестації_та_стажу

вання_на_2019-2024_н.р.pdf 

3 Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти положення про 

атестацію педагогічних (науково-

педагогічних) працівників? 

 У коледжі  розроблено Положення про 

атестацію педагогічних працівників на основі 

Наказу Міністерства освіти і науки України 

№930 від 06.10.2010 року «Про затвердження 

Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників» (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 

20.12.2011, Наказом Міністерства освіти і 

науки №1135 від 08.08.2013). 

 Положення про атестацію 

педагогічних працівників 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_8

_про_атестацію_працівників.pdf 

 

  

К5.4. Заклад освіти залучає роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу. 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/0212_8_Перспективний_план_атестації_та_стажування_на_2019-2024_н.р.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_8_про_атестацію_працівників.pdf


  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи залучає заклад фахової 

передвищої освіти роботодавців, 

фахівців-практиків, експертів галузі 

до організації та реалізації 

освітнього процесу за освітньо-

професійною програмою? 

 Коледж систематично організовує та 

проводить зустрічі з представниками 

роботодавців, фахівцями, професіоналами-

практиками та експертами в галузі. 

Прикладом проведення таких заходів є спільні 

засідання циклової комісії гірничо-

маркшейдерських дисциплін  з 

представниками виробничих підприємств та 

навчальних закладів, зустрічі викладачів та 

студентів з представниками виробничих 

підприємств, проведення відкритих лекцій 

експертами галузі, навчальні і пізнавальні 

екскурсії.  Включення представників 

роботодавців (фахівців-практиків) в освітній 

процес також відбувається під час зустрічей з 

випускниками, екскурсій на гірничо-

видобувні підприємства, при проходженні 

ознайомлювальної та виробничих практик, 

шляхом проведення круглих столів, лекцій-

бесід, майстер-класів тощо.  Наприклад, під 

 Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Опитування роботодавців  щодо 

якості освітнього процесу та  

освітньо-професійної програми  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

Екскурсія на ТзОВ «Бурдяківський 

спецкар’єр» 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1H

http://kpik.org.ua/співпраця/
http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl


час ознайомлювальної практики в вересні 

2022р. студенти зустрічались з випускником 

Ступницьким Б.С.., який працює геодезистом 

в будівельній компанії,  і ознайомив студентів 

із особливістю роботи з приладами при 

будівництві доріг. Зустріч з випускником 

коледжу, головним маркшейдером ПрАТ 

«Подільські Товтри» Захаровим І.С. також 

відбулася на його робочому місці. Головний 

маркшейдер ПрАТ «Подільський цемент», 

випускник коледжу Колєсніков М.В. був 

присутній на практичній конференції за 

результатами технологічної практики 

студентів 4-го курсу в жовтні 2022р. 

23-24 січня 2020 року коледж організував 

Міжнародний форум «Впровадження освітніх 

інновацій для реалізації формули успіху 

«Роботодавець + заклад освіти = 

кваліфікований фахівець»», в ході якого 

відбувався  обмін досвідом та обговорення 

питання вдосконалення освітньо-професійних 

програм з огляду на потреби ринку та досвід 

європейських партнерів. 

Згідно з укладеними договорами з 

роботодавцями  студенти проходять навчальні 

і виробничі практики на базі підприємств 

MSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAs

UPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl 

Зустріч з випускником коледжу, 

головним інженером ПрАТ 

"Подільські товтри» Боднарчуком 

В.Б. під час екскурсії. 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB

4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51

SZokbxxEUfZueYLbXzl 

 

Публічний захист дипломних 

проєктів.  Голова ДЕК - випускниця 

коледжу, головний маркшейдер ТОВ 

«Головчинецький гранкар’єр» 

Ковальчук Т.А. 

https://www.facebook.com/KPIKUaOf

ficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB9

5diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg

8kNNpMm6ig31DJfU2Psl 

https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02pb29HMokkPxk1HMSNTRsAFH6CygRj4Mt3mu9wBFAsUPSUAg6gzUaxpPEUxjMPZhFl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid0hAjV4qQnZe2azYQB4Jks8tDbdXdMg829R2i3M7wRyz4b51SZokbxxEUfZueYLbXzl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02xju7xSXgukukwB95diQwFfEtiBi4wLxY9SHdiKizfMSDg8kNNpMm6ig31DJfU2Psl


регіону. Договорами передбачено: сприяння 

працевлаштуванню випускників коледжу та 

відстеження їхнього професійного 

становлення, кар’єри, створюючи спільну базу 

даних про наявність вакантних місць на ринку 

праці; здійснення цільової підготовки 

фахівців, проведення взаємних консультацій з 

питань підготовки кадрів; організацію 

сприяння проходження практики студентів 

коледжу; участь у підготовці та проведенні 

спільних конференцій, презентацій, семінарів 

тощо, спрямованих на обмін інформацією 

(крім тієї, що становить комерційну 

таємницю), популяризацію проектів коледжу 

або підприємства; участь у підготовці та 

проведенні конкурсів, виставок, ярмарків, 

екскурсій, спрямованих на популяризацію 

інтелектуальної та творчої діяльності 

студентів коледжу; проведення спільної 

профорієнтаційної роботи серед випускників 

загальноосвітніх й професійно-технічних 

навчальних закладів. 

2 Чи розроблено закладом фахової 

передвищої освіти методи 

залучення роботодавців, фахівців-

практиків, експертів галузі до 

 У коледжі використовуються наступні методи 

залучення роботодавців та фахівців-практиків, 

експертів галузі до реалізації освітнього 

процесу:  співпраця в рамках укладених 

 Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 



організації та реалізації освітнього 

процесу за освітньо-професійною 

програмою? 

договорів про співпрацю, метою якої є 

об’єднання зусиль для налагодження 

співпраці із суб’єктами господарювання галузі 

та реалізації практики взаємодії закладів 

освіти та підприємств; залучення 

стейкхолдерів до роботи циклової комісії 

гірничо-маркшейдерських дисциплін; 

проведення за участі представників 

виробничих підприємств обговорень щодо 

працевлаштування випускників; проведення 

практично-орієнтованих заходів на базі 

виробничих підприємств, навчальні та 

ознайомчі екскурсії тощо; анкетування на 

сайті коледжу. 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Опитування роботодавців  щодо 

якості освітнього процесу та  

освітньо-професійної програми 

 http://kpik.org.ua/опитування/ 

Витяг з протоколу циклової комісії 

гірничо-маркшейдерських дисциплін  

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

3 Чи передбачено залучення 

роботодавців, фахівців-практиків, 

експертів галузі до здійснення 

освітнього процесу? 

 Роботодавці, фахівці-практики, експерти 

галузі залучаються до здійснення освітнього 

процесу у форматі відкритих лекцій та занять, 

де обговорюються основні тенденції та 

практичні сторони розвитку галузі, 

 Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

http://kpik.org.ua/співпраця/
http://kpik.org.ua/опитування/
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/співпраця/


практичних конференцій з захисту звітів з 

практик, керівництва практикою на 

підприємстві, рецензування та публічного 

захисту кваліфікаційної роботи тощо. 

Опитування роботодавців  щодо 

якості освітнього процесу та  

освітньо-професійної програми 

 http://kpik.org.ua/опитування/ 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

Положення про підготовку і 

проведення відкритого заняття 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_1

2_про_підготовку_відкритого_занятт

я.pdf 

Проходження переддипломної 

практики і подальше 

працевлаштування студента ОПП 

«Маркшейдерська справа» 

Б.Шрагера у Кам'янець-Подільській 

ДЕД 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe8

http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_12_про_підготовку_відкритого_заняття.pdf
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l


9QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9

NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l 

  

  

Критерій 6. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

  

К6.1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, навчальні кабінети, лабораторії інша інфраструктура) є достатніми для 

досягнення визначених освітньо-професійною програмою цілей та програмних результатів навчання. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи розроблено в закладі фахової 

передвищої освіти способи 

формування фінансових ресурсів 

для реалізації освітньо-професійної 

програми? Чи є вони достатніми? 

 

 

 Фінансові ресурси є достатніми для 

досягнення визначених освітньо-професійною 

програмою цілей та програмних результатів 

навчання. Фінансування коледжу 

здійснюється з урахуванням положень статті 

66 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» за рахунок коштів державного 

бюджету у встановленому законодавством 

Статут коледжу  

http://kpik.org.ua/статут/ 

Кошторис на 2022 рік 

http://kpik.org.ua/кошторис/ 

https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid01UFqPzLKkUUQDe89QQBwFFBMFgrmneKzmbez22uMc9NTfHuRhEmKhihw78BwHzy2l
http://kpik.org.ua/статут/
http://kpik.org.ua/кошторис/


 

  

порядку, в тому числі шляхом надання 

відповідних освітніх субвенцій, а також 

коштів місцевих бюджетів та інших джерел, 

не заборонених законодавством. На веб-сайті 

коледжу в розділі «Публічна інформація» 

оприлюднено документи щодо формування та 

використання фінансових ресурсів коледжу. 

План використання бюджетних 

коштів на 2022 рік 

http://kpik.org.ua/кошторис/ 

2 Чи забезпечено реалізацію освітньо-

професійної програми відповідним 

матеріально-технічним 

обладнанням? 

 Наявне матеріально-технічне обладнання 

відповідає стандартам щодо забезпечення 

освітнього процесу комп’ютерним і 

програмним забезпеченням і є достатніми для 

досягнення визначених освітньо-професійною 

програмою цілей та програмних результатів 

навчання. Усі навчальні аудиторії оснащені 

меблями, необхідним навчальним інвентарем. 

Зокрема у спеціалізованих кабінетах та 

лабораторіях наявне необхідне обладнання.  

 Відомості про матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності 

http://kpik.org.ua/матеріально-

технічне-забезпечення/ 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq

7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/v

iew 

Сторінка бібліотеки на веб-сайті 

коледжу 

http://kpik.org.ua/бібліотека/ 

http://kpik.org.ua/електронна-

бібліотека/ 

http://kpik.org.ua/електронні-ресурси/ 

http://kpik.org.ua/кошторис/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
http://kpik.org.ua/бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронна-бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронна-бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронні-ресурси/


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/09_12_22_22

_Маркшейдерська_справа.pdf 

Галерея (фото об’єктів матеріальної 

бази) 

http://kpik.org.ua/матеріально-

технічне-забезпечення/ 

3 Чи здійснюються заходи щодо 

оновлення матеріально-технічної 

бази? 

 За 2020 – 2022 рр. коледжем для оновлення 

матеріально-технічної бази здійснено такі 

заходи: придбано комп’ютерну та оргтехніку,  

квадрокоптер Leopard CX-35, квадрокоптер 

SKRC Asix Gyro Drone 2,4 GHz , спортивний 

інвентар та спортивна форма, меблі для 

бібліотеки, встановлено пожежне обладнання 

(автоматична система пожежної сигналізації, 

відеоспостереження, система сповіщення та 

блискавкозахисту), автоматичну систему 

охорони,  автоматизовану систему оповіщення 

повітряної тривоги, обладнання для 

навчальних кабінетів, систем електро-, водо-, 

теплопостачання тощо; проведено ремонт 

приміщень, коридорів, сходових кліток і 

кабінетів – площею 968 м2 ; облаштовано 

укриття в навчальному корпусі та у 

підвальних приміщеннях гуртожитків 1 і 2; в 

рамках участі у міжнародному проєкті «Meet 

Smart Home» створено лабораторію «STEM-

 Кошторис на 2022 рік 

http://kpik.org.ua/кошторис/ 

Звіт директора коледжу за 2021 рік 

http://kpik.org.ua/звіт-директора-

коледжу-за-2015-рік/ 

Галерея (фото об’єктів матеріальної 

бази) 

http://kpik.org.ua/матеріально-

технічне-забезпечення/ 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/кошторис/
http://kpik.org.ua/звіт-директора-коледжу-за-2015-рік/
http://kpik.org.ua/звіт-директора-коледжу-за-2015-рік/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/


центр»; за участю української 

електротехнічної корпорації «АСКО УКРЕМ» 

створено та обладнано лабораторію 

електропостачання; збільшено кількість зон з 

точками доступу до Wi-Fi,  у тому числі в 

укриттях; щорічно проводиться огляд 

кабінетів та лабораторій з метою вивчення та 

розповсюдження досвіду роботи кращих 

кабінетів; активізації методичної роботи; 

залучення студентів та викладачів до 

гурткової роботи та технічної творчості, 

завдяки чому створюється новий та сучасний 

освітній простір для студентів. 

  

К6.2. Заклад фахової передвищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів освіти до відповідної інфраструктури та 

інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, методичної діяльності. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи забезпечено реалізацію освітньо-

професійної програми 

спеціалізованими навчальними 

 Реалізацію освітньо-професійної програми 

забезпечено спеціалізованими навчальними 

лабораторіями, комп’ютерними та 

Відомості про матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності 



лабораторіями, комп’ютерними та 

прикладними програмами, 

мультимедійним обладнанням 

тощо? 

прикладними програмами, мультимедійним 

обладнанням. 

Зокрема, аудиторії (кабінет ПЕОМ, оргтехніки 

та автоматизації обліку, 36,6 м2, кабінет 

проєктування та технології автоматизованих 

інформаційних систем, 20,3 м2) оснащені 

необхідними технічними засобами навчання, 

які дозволяють використання в освітньому 

процесі технології очного і дистанційного 

навчання. 

Окрім лабораторій наявні спеціалізовані 

кабінети, які оснащені інформаційними 

стендами навчальних дисциплін, що 

закріплені за кабінетом, проекторами. Наявні 

такі спеціалізовані кабінети: 

кабінет фізики; 

 кабінет математики та вищої математики;  

 кабінет іноземної мови; 

кабінет мови і літератури;  

кабінет суспільних дисциплін;  

кабінет економіки; 

кабінет геології і ґрунтознавства;  

кабінет геодезії та вищої геодезії;  

кабінет маркшейдерської справи та гірничої 

геометрії; 

кабінет топографічного креслення; 

 кабінет гірничої справи;  

http://kpik.org.ua/матеріально-

технічне-забезпечення/ 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq

7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/v

iew 

Відео про Мінералогічний музей 

коледжу 

http://kpik.org.ua/відділення-гірничо-

економічне/ 

 

http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
http://kpik.org.ua/відділення-гірничо-економічне/
http://kpik.org.ua/відділення-гірничо-економічне/


кабінет теоретичних основ електротехніки;  

спортивний зал. 

 В коледжі понад 30 років функціонує 

Мінералогічний музей імені А.А. Чорного з 

унікальною колекцією мінералів, який 

використовується в навчальному процесі. 

2 Чи містить соціальна 

інфраструктура закладу фахової 

передвищої освіти спортивний зал 

або спортивний майданчик, 

їдальню, медичний пункт, 

гуртожиток? 

 Соціальна інфраструктура коледжу має в 

наявності спортивний зал, спортивний 

майданчик, буфет, 2 медичних пункта, 

гуртожитки. Проживання студентів у 

гуртожитках регламентується Положенням 

про студентські гуртожитки.  Інфраструктура 

коледжу максимально сприяє розвитку 

творчих та спортивних інтересів здобувачів 

освіти. 

 Відомості про матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності 

http://kpik.org.ua/матеріально-

технічне-забезпечення/ 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq

7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/v

iew 

Положення про студентський 

гуртожиток 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_1_

Положення_про_студентський_гурто

житок.pdf 

http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
https://drive.google.com/file/d/1Pe6Qq7zIexcgUzEOATvMWLoVbZXeeakr/view
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_1_Положення_про_студентський_гуртожиток.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_1_Положення_про_студентський_гуртожиток.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_1_Положення_про_студентський_гуртожиток.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_1_Положення_про_студентський_гуртожиток.pdf


Галерея (фото об’єктів матеріальної 

бази) 

http://kpik.org.ua/матеріально-

технічне-забезпечення/ 

3 Чи забезпечено здобувачам фахової 

передвищої освіти доступ до мережі 

Інтернет, зокрема й бездротовий 

доступ? 

 Здобувачам фахової передвищої освіти 

забезпечено доступ до мережі Інтернет, 

зокрема й бездротовий доступ. У навчальному 

корпусі, гуртожитках та укриттях наявні 

маршрутизатори, що забезпечують вільний 

доступ до мережі WI-FI.  

 Угоди та акти про телекомунікаційні 

послуги 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

4 Чи забезпечено викладачам і 

здобувачам фахової передвищої 

освіти доступ до віртуального 

освітнього середовища? 

 Викладачам і здобувачам фахової передвищої 

освіти забезпечено доступ до віртуального 

освітнього середовища коледжу на платформі 

Google Classroom. 

 Віртуальне освітнє середовище 

Google Classroom  

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

  

К6.3. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я учасників освітнього процесу та дає можливість задовольнити їхні потреби, 

інтереси. 

  

http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/співпраця/
http://kpik.org.ua/співпраця/


№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи відповідають задіяні в 

освітньому процесі приміщення 

будівельним, санітарним та 

пожежним нормам, вимогам для 

осіб з особливими потребами? 

 Задіяні в освітньому процесі приміщення 

відповідають будівельним, санітарним та 

пожежним нормам, вимогам для осіб з 

особливими потребами. Для організації 

навчання здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами у коледжі створюються 

умови, зокрема для забезпечення 

безперешкодного доступу до будівлі та 

приміщень коледжу здобувачів освіти з 

порушеннями опорно-рухового апарату, 

зокрема тих, що пересуваються на візках, та 

здобувачів освіти з порушеннями зору, 

встановлено пандус. Вхід до будівлі коледжу 

здійснюється через центральний вхід 

навчального корпусу, в окремих випадках 

доступ здійснюється через двері внутрішнього 

подвір’я території. У наявних будівлях, 

спорудах та приміщеннях, які неможливо 

повністю пристосувати для потреб осіб з 

інвалідністю, здійснюється їх розумне 

пристосування з урахуванням універсального 

 Акти прийому готовності коледжу 

до освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-

безпека-життєдіяльн/ 

Доступність для маломобільних груп 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-

безпека-життєдіяльн/ 

Положення про організацію 

інклюзивного навчання 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_24

_2_Положення_про_організацію_інк

люзивного_навчання.pdf 

 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf


дизайну. Усі основні приміщення коледжу 

мають природне освітлення, враховано 

розташування меблів і обладнання відповідно 

до санітарних вимог. Для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, громадян похилого 

віку, інших маломобільних груп населення, 

що відвідують коледж, обладнано дзвінок для 

виклику на центральному вході та 

передбачено здійснення спеціального 

супроводу. 

2 Чи проводиться опитування серед 

здобувачів фахової передвищої 

освіти щодо їхніх потреб та 

інтересів? 

 Для виявлення потреб та інтересів здобувачів 

освіти кураторами, психологом та 

адміністрацією коледжу періодично 

проводяться опитування та анкетування. 

Дирекція коледжу проводить регулярні 

зустрічі з представниками студентського 

самоврядування, на яких студенти 

обговорюють нагальні проблеми студентської 

спільноти.  

 Свої побажання щодо розвитку освітнього 

середовища здобувачі освіти можуть 

висловити усно, письмово (через скриньку 

скарг та пропозицій) та  через електронну 

скриньку довіри, розміщену на сайті коледжу 

для анонімного висловлення будь-яких 

 Каталог опитувань здобувачів освіти 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Електронна скринька довіри 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI

pQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0

FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/vie

wform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Положення про куратора академічної 

групи 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/Про_куратор

а_академічної_групи_11_11_2022.pdf 

http://kpik.org.ua/опитування/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScThc6wgLWCzbzJVmxpnAL1l0FL4xYUmGCbhWQUtsg1ibBALw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/Про_куратора_академічної_групи_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/Про_куратора_академічної_групи_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/Про_куратора_академічної_групи_11_11_2022.pdf


побажань, скарг, зауважень, в тому числі 

пов’язаних з процесом навчання, взаємодії з 

керівним або викладацьким складом, 

булінгом. 

Положення про порядок реагування 

на випадки булінгу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/29.11.2022_4

_про_порядок_реагування.pdf 

Положення про порядок 

застосування заходів виховного 

впливу до сторін булінгу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/29.11.2022_3

_про_порядок_застосування_заходів

_виховного_впливу.pdf 

Сторінка психологічної служби 

коледжу на веб-сайті 

http://kpik.org.ua/психологічна-

служба-2/ 

3 Чи були і як саме враховані 

результати опитування? 

Результати опитування студентів в 

обов’язковому порядку враховуються 

адміністрацією коледжу. Як реакція на запити, 

потреби, побажання здобувачів у коледжі 

виконано ряд заходів.  Зокрема, з ІІ семестра 

поточного навчального року для задоволення 

Положення про студентське 

самоврядування 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/психологічна-служба-2/
http://kpik.org.ua/психологічна-служба-2/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf


потреб у харчуванні здобувачів у навчальному 

корпусі змінено орендаторів буфету. 

Продовжується робота з обладнання 

коридорів коледжу зручними меблями для 

відпочинку, точками для підзарядки гаджетів 

та доступом до WI-FI. 

Для забезпечення належного порядку 

удосконалено пропускну систему в 

гуртожитку, де мешкають студенти. В 

листопаді 2022 року розпочато модернізацію 

душової в гуртожитку № 2. Всі звернення з 

побутових питань у гуртожитку коледжу 

вирішуються в найкоротші терміни. 

На сайті коледжу розміщено розклад та заміни 

занять. 

З метою надання студентам психологічної 

підтримки, подолання стресових станів у 

складний час  війни у коледжі працює 

психологічна служба.  Для підвищення 

життєвого рівня та заохочення за успіхи у 

навчанні, участь у громадській, спортивній і 

науковій діяльності коледж має право 

надавати матеріальну допомогу та заохочення 

студентам, які навчаються за регіональним 

замовленням за денною формою навчання (з 

Положення про порядок 

використання коштів, передбачених 

для надання матеріальної допомоги 

та заохочення студентів 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/Про_порядок

_викор_коштів_11_11_2022.pdf 

 

 

  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/Про_порядок_викор_коштів_11_11_2022.pdf
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http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/Про_порядок_викор_коштів_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/Про_порядок_викор_коштів_11_11_2022.pdf
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відривом від виробництва) за рахунок коштів, 

передбачених у кошторисі навчального 

закладу, затвердженому у встановленому 

порядку відповідно до «Порядку 

використання коштів, передбачених для 

надання матеріальної допомоги та заохочення 

студентів». Для забезпечення потреб в 

організації дозвілля у коледжі систематично 

проводяться тематичні виховні години до 

пам’ятних дат, фестивалі, концерти, творчі 

конкурси та зустрічі тощо. В коледжі працює 

спортивний клуб Індустрія. Організовано 

безкоштовні заняття в секціях: волейбол, 

баскетбол, легка атлетика, футзал, шахи, теніс. 

Викладачі фізичного виховання протягом року 

проводять спортивні змагання між 

навчальними групами та відділеннями.  У 

коледжі функціонує студентське 

самоврядування, яке захищає права та 

інтереси студентів, допомагає вирішувати їх 

проблеми, підтримувати, заохочувати тих, хто 

прагне до творчого самовираження, 

самовдосконалення. 

4 Чи гарантується безпека освітнього 

середовища для життя та здоров’я 

учасників освітнього процесу? 

 Освітнє середовище є безпечним для життя та 

здоров’я учасників освітнього процесу. 

Питання безпеки життєдіяльності, охорони 

 Сторінка «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» на сайті коледжу 



праці, створення належних санітарно-

гігієнічних умов та профілактика травматизму 

є одним з пріоритетних напрямів у роботі 

працівників коледжу. В навчальному корпусі 

коледжу встановлено пожежне обладнання 

(автоматична система пожежної сигналізації, 

відеоспостереження, система сповіщення та 

блискавкозахисту), автоматичну систему 

охорони,  автоматизовану систему оповіщення 

повітряної тривоги, обладнання для 

навчальних кабінетів, систем електро-, водо-, 

теплопостачання тощо. Усі навчальні кабінети 

та побутові кімнати проходять огляд перед 

початком навчального року. Навчальні 

приміщення обладнані вогнегасниками, 

пам’ятками про заходи пожежної безпеки,  

напрямами евакуації.  З метою гарантування 

безпеки освітнього середовища для життя та 

здоров’я учасників освітнього процесу в 

коледжі створено і діє служба з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності, діяльність якої 

регламентується Положенням про організацію 

роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу 

в коледжі, Положенням про службу охорони 

праці коледжу. Безпека життєдіяльності під 

час освітнього процесу регламентується 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-

безпека-життєдіяльн/ 

 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/


інструкцією з безпеки життєдіяльності при 

безпечному проведенні занять у кабінетах, 

інструкцією з безпеки життєдіяльності під час 

навчально-виховного процесу у приміщенні та 

на території закладу, інструкцією «Алгоритм 

дій викладача та відповідальної особи при 

надзвичайних ситуаціях під час проведення 

навчальних занять у коледжі», інструкцією з 

безпеки життєдіяльності для працівників та 

здобувачів освіти під час воєнних дій, 

інструкцією «Першочергові дії у разі загрози 

вчинення терористичних або диверсійних 

актів», інструкцією з охорони праці щодо дій 

персоналу в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, інструкцією по наданню першої 

долікарської допомоги.  Для створення 

безпечних умов для життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу на час воєнного 

стану облаштовано три укриття: у 

навчальному корпусі коледжу та в 

приміщеннях гуртожитків 1 і 2, при цьому 

розроблено чіткі вказівки шляху евакуації та 

алгоритм дій учасників освітнього процесу 

при оповіщенні сигналу повітряної тривоги. 



Регулярно проводяться інструктажі з 

учасниками освітнього процесу з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

  

К6.4. Заклад освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів освіти. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти здобувачів 

освіти необхідною інформаційною і 

технічною підтримкою для 

успішної реалізації освітньо-

професійної програми? 

 Коледж забезпечує необхідною 

інформаційною і технічною підтримкою 

здобувачів освіти для успішної реалізації 

освітньо-професійної програми.  

Інформаційна підтримка забезпечується 

викладачами шляхом формуванням 

навчально-методичних комплексів з освітніх 

компонентів ОПП (електронні підручники, 

навчальні посібники, методичні матеріали до 

семінарських, практичних і лабораторних 

занять тощо), а також інших інформаційних 

матеріалів (відео-фотоматеріали, презентації 

 Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf


тощо), які викладачі розміщують на Google 

диску. Викладачі та студенти коледжу 

використовують електронні підручники і 

посібники медіатеки Навчально-методичного 

центру вищої та фахової передвищої освіти 

МОН України, що знаходяться у вільному 

доступі в мережі Інтернет. Технічна підтримка 

реалізується через безкоштовний доступ до 

інформаційних ресурсів бібліотеки, 

інформаційних фондів, комунікацій. У 

коледжі наявний дротовий та бездротовий 

доступ до мережі Internet. Для використання 

наявні відкриті точки доступу до Wi-Fi. 

Бібліотека коледжу з читальною залою 

налічує 71600 примірників літератури, з яких 

41000 прим. – навчальна і наукова література, 

що забезпечує фахові компетенції здобувачів 

фахової перед вищої освіти. Для проведення 

самостійної підготовки на сторінці бібліотеки 

на веб-сайті коледжу створено базу, яка 

завдяки електронним сервісам забезпечує 

вільний доступ до електронних каталогів 

бібліотек та інших інформаційних ресурсів, 

задовольняє достатньою мірою інформаційні 

потреби педагогічних працівників та 

здобувачів освіти, підвищення рівня знань, 



ефективного розвитку освітньої і наукової 

діяльності. 

2 Чи укомплектовано бібліотеку 

підручниками, посібниками, 

фаховими періодичними виданнями 

для реалізації освітнього процесу за 

освітньо-професійною програмою? 

 Бібліотеку укомплектовано підручниками, 

посібниками, фаховими періодичними 

виданнями для реалізації освітнього процесу 

за освітньо-професійною програмою. 

Бібліотека коледжу з читальною залою 

налічує 71600 примірників літератури, з яких 

41000 прим. – навчальна і наукова література, 

що забезпечує фахові компетенції здобувачів 

фахової перед вищої освіти. Для проведення 

самостійної підготовки на сторінці бібліотеки 

на веб-сайті коледжу створено базу, яка 

завдяки електронним сервісам забезпечує 

вільний доступ до електронних каталогів 

бібліотек та інших інформаційних ресурсів, 

задовольняє достатньою мірою інформаційні 

потреби педагогічних працівників та 

здобувачів освіти, підвищення рівня знань, 

ефективного розвитку освітньої і наукової 

діяльності. 

 Галерея (фото об’єктів матеріальної 

бази) 

http://kpik.org.ua/матеріально-

технічне-забезпечення/ 

Сторінка бібліотеки на веб-сайті 

коледжу 

http://kpik.org.ua/бібліотека/ 

http://kpik.org.ua/електронна-

бібліотека/ 

http://kpik.org.ua/електронні-ресурси/ 

Інформація про забезпечення 

підручниками, навчальними 

посібниками, довідковою та іншою 

навчальною літературою 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/09_12_22_22

_Маркшейдерська_справа.pdf 

http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/матеріально-технічне-забезпечення/
http://kpik.org.ua/бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронна-бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронна-бібліотека/
http://kpik.org.ua/електронні-ресурси/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/09_12_22_22_Маркшейдерська_справа.pdf


3 Чи розроблено методи комунікації 

зі здобувачами фахової передвищої 

освіти? 

 Методи комунікації зі здобувачами фахової 

передвищої освіти: очна (ofline) та 

дистанційна (online). Очна форма комунікації 

відбувається в аудиторний (навчальні заняття) 

та позаудиторний час (виховні заходи). 

Індивідуальна взаємодія із здобувачами 

фахової перед вищої освіти здійснюється на 

рівні вихователя гуртожитку, психолога, 

медичної сестри, куратора, завідувача 

відділення, заступника директора з виховної 

роботи, директора. Дистанційна комунікація 

учасників освітнього процесу здійснюється 

через засоби комунікації, вбудовані до 

системи управління навчанням (віртуальне 

навчальне середовище з використанням 

платформи Google Classroom, електронну 

пошту, опитування на сайті коледжу, 

електронну скриньку довіри, месенджери 

(Viber, Telegram та інші), відеоконференції 

(GoogleMeet та інші), форуми, чати тощо. 

Віртуальне освітнє середовище з 

використанням платформи Google 

Classroom  

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Положення про організацію 

освітнього процесу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про організацію 

дистанційного навчання 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_9

_про_дистанційне_навчання.pdf 

Положення про студентське 

самоврядування 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

http://kpik.org.ua/співпраця/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_9_про_дистанційне_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_9_про_дистанційне_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_9_про_дистанційне_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf


4 Чи розроблено механізми освітньої, 

організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної 

підтримки здобувачів фахової 

передвищої освіти, зокрема й 

підтримка осіб з особливими 

потребами? 

 Освітнє середовище, створене у коледжі, 

покликане максимально задовольнити потреби 

здобувачів освіти та їхні інтереси. Механізми 

освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти, 

зокрема й підтримка осіб з особливими 

потребами розроблені та регламентуються 

нормативно-правовими документами коледжу, 

зокрема, Положенням про організацію 

освітнього процесу, Положенням про 

організацію  інклюзивного навчання, 

Положенням про порядок реагування на 

випадки булінгу, Положенням про порядок 

застосування заходів виховного впливу до 

сторін булінгу. 

Викладачі коледжу у 2021 р. пройшли 

підвищення кваліфікації у Хмельницькому 

обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти на тему «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти». 

 Сторінка «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» на сайті коледжу 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-

безпека-життєдіяльн/ 

Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про організацію 

інклюзивного навчання 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_24

_2_Положення_про_організацію_інк

люзивного_навчання.pdf 

Положення про порядок реагування 

на випадки булінгу  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/29.11.2022_4

_про_порядок_реагування.pdf 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_4_про_порядок_реагування.pdf


Положення про порядок 

застосування заходів виховного 

впливу до сторін булінгу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/29.11.2022_3

_про_порядок_застосування_заходів

_виховного_впливу.pdf 

5 Чи розроблено шляхи реалізації 

дистанційного навчання із 

залученням інноваційних 

технологій? 

 Дистанційне навчання запроваджене у 

коледжі з 2020р. і здійснюється у 

віртуальному навчальному середовищі з 

використанням платформи Google Classroom. 

З метою забезпечення якісного освітнього 

процесу із залученням інноваційних цифрових 

технологій викладачами циклової комісії 

комп’ютерних дисциплін було проведено 

серію навчань для викладачів коледжу, під час 

яких вдосконалювались навички користування 

технічними засобами навчання та опанування  

віртуального навчального середовища  - 

платформи Google Classroom. Викладачі 

коледжу регулярно проходять підвищення 

кваліфікації, стажування за відповідними 

програмами (курси Академії цифрового 

розвитку «Цифрові інструменти Google для 

 Віртуальне освітнє середовище з 

використанням платформи Google 

Classroom  

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Якісний склад педагогічних 

працівників ОПП «Маркшейдерська 

справа» 

http://kpik.org.ua/оперативний-план/ 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/29.11.2022_3_про_порядок_застосування_заходів_виховного_впливу.pdf
http://kpik.org.ua/співпраця/
http://kpik.org.ua/оперативний-план/


закладів вищої і фахової перевищої освіти», 

«Ефективні рішення  Google  for Education для 

хмарної взаємодії» тощо).  У коледжі наявний 

дротовий та бездротовий інтернет. У 

навчальному корпусі, гуртожитках, укриттях 

забезпечено вільний доступ до мережі 

інтернет (WI-FI). З метою оновлення 

матеріально-технічної бази для здійснення 

дистанційного освітнього процесу придбано 

необхідне обладнання (ноутбуки, планшети, 

відеокамери, мікрофони тощо) і обладнані 

спеціалізовані аудиторії для дистанційної 

роботи викладачів. 

6 Чи надається соціальна підтримка 

здобувачам фахової передвищої 

освіти (у разі потреби)? 

 Здобувачам фахової передвищої освіти 

надається соціальна підтримка згідно чинного 

законодавства – соціальна стипендія, 

матеріальна допомога; кошти на придбання 

підручників, теплого одягу, доплата на 

харчування студентам, що мають статус 

дитини сироти або дитини позбавленої 

батьківського піклування і знаходяться під 

опікою; пільгова оплата або звільнення від 

оплати за проживання у гуртожитку. 

 Для забезпечення проживання здобувачів на 

період навчання в коледжі є 2 гуртожитки на 

 Сторінка «Гуртожитки» на сайті 

коледжу 

http://kpik.org.ua/гуртожитки/ 

Сторінка «Умови проживання в 

гуртожитку» на сайті коледжу 

http://kpik.org.ua/умови-проживання-

в-грутожитку/ 

Положення про стипендіальне 

забезпечення 

http://kpik.org.ua/гуртожитки/
http://kpik.org.ua/умови-проживання-в-грутожитку/
http://kpik.org.ua/умови-проживання-в-грутожитку/


820 місць разом. Оплата за проживання 

встановлюється відповідно до «Положення 

про особливості користування гуртожитками 

закладів фахової передвищої та вищої освіти» 

на рівні 40 відсотків розміру мінімальної 

ординарної (звичайної) академічної стипендії. 

Всі іногородні студенти коледжу мають 

можливість поселитись в гуртожиток. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_стипенді

альне_забезпечення_11_11_2022.pdf 

Порядок виплати соціальної 

стипендії студентам 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_соціальн

і_виплати_11_11_2022.pdf 

  

К6.5. Заклад освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти реалізацію прав 

на освіту осіб з особливими 

освітніми потребами? 

 Коледж забезпечує реалізацію прав на освіту 

осіб з особливими освітніми потребами 

відповідно до Правил прийому, Положення 

про організацію освітнього процесу, 

Правила прийому 

http://kpik.org.ua/правила-прийому-

2022-зі-змінами-та-доповн/ 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_стипендіальне_забезпечення_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_стипендіальне_забезпечення_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_стипендіальне_забезпечення_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_соціальні_виплати_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_соціальні_виплати_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_соціальні_виплати_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/
http://kpik.org.ua/правила-прийому-2022-зі-змінами-та-доповн/


Положення про організацію інклюзивного 

навчання. Сторінка «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» на сайті коледжу 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-

безпека-життєдіяльн/ 

Положення про організацію 

освітнього процесу 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/14_12_22_2_

Положення_про_організацію_освітн

ього_процесу.pdf 

Положення про організацію 

інклюзивного навчання 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_24

_2_Положення_про_організацію_інк

люзивного_навчання.pdf 

2 Чи забезпечує заклад фахової 

передвищої освіти доступність 

навчальних приміщень для осіб з 

особливими потребами? 

 Для організації навчання здобувачів освіти з 

особливими освітніми потребами відповідно 

до Положення про організацію інклюзивного 

навчання  в коледжі створюються умови, 

зокрема для забезпечення безперешкодного 

 Положення про організацію 

інклюзивного навчання 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_24

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/14_12_22_2_Положення_про_організацію_освітнього_процесу.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf


доступу до будівлі та приміщень коледжу 

здобувачів освіти з порушеннями опорно-

рухового апарату, зокрема тих, що 

пересуваються на візках, та здобувачів освіти 

з порушеннями зору, встановлено пандус. 

Вхід до будівлі коледжу здійснюється через 

центральний вхід навчального корпусу, в 

окремих випадках доступ здійснюється через 

двері внутрішнього подвір’я території. У 

наявних будівлях, спорудах та приміщеннях, 

які неможливо повністю пристосувати для 

потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх 

розумне пристосування з урахуванням 

універсального дизайну. Усі основні 

приміщення коледжу мають природне 

освітлення, враховано розташування меблів і 

обладнання відповідно до санітарних вимог. 

Для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, громадян похилого віку, 

інших маломобільних груп населення, що 

відвідують коледж, обладнано дзвінок для 

виклику на центральному вході та 

передбачено здійснення спеціального 

супроводу. Станом на 1 вересня 2022р. у 

коледжі навчається  8 студентів з 

інвалідністю, які не потребують особливих 

умов для навчання та пересування. 

_2_Положення_про_організацію_інк

люзивного_навчання.pdf 

Сторінка «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» на сайті коледжу 

(галерея фото) 

http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-

безпека-життєдіяльн/ 

 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_24_2_Положення_про_організацію_інклюзивного_навчання.pdf
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/
http://kpik.org.ua/охорона-праці-та-безпека-життєдіяльн/


  

Критерій 7. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми 

  

7.1. Заклад освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду  освітньо-професійної програми. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи розроблено і затверджено в 

закладі фахової передвищої освіти 

процедуру моніторингу освітньо-

професійної програми? 

 У Положенні про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм, Положенні про 

моніторинг якості освіти передбачено 

здійснення моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм, а також 

розроблено перелік заходів щодо їх 

вдосконалення. До моніторингу освітньо-

професійної програми залучаються експерти: 

педагогічні працівники, професіонали-

практики, здобувачі фахової передвищої 

освіти. Рекомендації та пропозиції щодо 

оновлення ОПП стейкхолдери можуть 

 Результати успішності студентів 

коледжу за І семестр 2022-2023 

навчального року 

http://kpik.org.ua/моніторинг-якості-

освіти/ 

Графік періодичного перегляду 

освітньо-професійних програм 

http://kpik.org.ua/освітньо-

професійні-програми-2022/ 

http://kpik.org.ua/моніторинг-якості-освіти/
http://kpik.org.ua/моніторинг-якості-освіти/
http://kpik.org.ua/освітньо-професійні-програми-2022/
http://kpik.org.ua/освітньо-професійні-програми-2022/


висловити в анкетах, які розміщені на вебсайті 

коледжу, на спільних засіданнях циклових 

комісій, педагогічних радах. 

Моніторинг якості освіти за даною ОПП 

здійснюється протягом навчального року 

шляхом виявлення та аналізу результатів 

навчальних досягнень здобувачів освіти, які 

оприлюднюються на веб-сайті коледжу. 

Освітньо-професійна програма може щорічно 

оновлюватися в частині структурних 

складових ОПП, зокрема, змісту робочих 

програм освітніх компонентів (та силабусів), 

програм практик тощо. Оновлення ОПП 

виконується шляхом затвердження 

відповідних змін до 1 вересня поточного 

року, в якому будуть навчатись здобувачі 

освіти за зміненою ОПП. Графіки 

періодичного перегляду освітньо-професійної 

програми формуються у планах роботи 

циклової комісії, методичних та педагогічних 

радах коледжу. 

 

2 Чи проводиться моніторинг 

інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників, які здобували фахову 

передвищу освіту за освітньо-

професійною програмою (аналіз 

 В коледжі функціонує Центр сприяння 

працевлаштуванню випускників, створений 

спільно з органами студентського 

самоврядування, метою якого є моніторинг 

інформації щодо кар’єрного шляху 

 Опитування  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

http://kpik.org.ua/опитування/


працевлаштування, відгуки 

роботодавців щодо якості освітньо-

професійної програми)? 

випускників, а також формування бази даних 

випускників та системи зворотного зв’язку із 

випускниками та провідними роботодавцями 

галузі. Основним завданням цього Центру є 

дослідження кар’єри випускників, їх 

працевлаштування, динаміки зайнятості, а 

також задоволеності працедавців 

кваліфікацією випускників. Вся інформація 

щодо роботи Центру висвітлюється на веб-

сайті коледжу, зокрема, сформовано базу 

випускників за кожною ОПП, створено базу 

даних про центри зайнятості Хмельницької 

обл., адреси сайтів для пошуку роботи. 

На сайті коледжу розміщено опитування: для 

роботодавців щодо якості,  відповідності ОПП 

сучасним і перспективним вимогам до 

професійної діяльності фахівців, потребам 

галузі та ринку праці загалом та рівня 

професійної підготовки фахівців за ОПП; 

випускників -  щодо відповідності набутих 

результатів навчання і компетентностей 

профілю освітньо-професійної програми. 

Інформація щодо кар’єрного шляху 

випускників 

https://www.facebook.com/watch/?ref=

saved&v=273991953917445 

Екскурсія в студію кар’єрного 

розвитку "ВЕКТОР.ocz" 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjS

oZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8h

Gwv67LHy25cStFjRreu2sl 

3 Чи враховано в положенні про 

систему забезпечення якості 

закладу фахової передвищої освіти 

заходи щодо реагування на виявлені 

 У Положенні про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу ОПП, 

Положенні про моніторинг якості освіти 

передбачено процедуру здійснення 

 Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=273991953917445
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=273991953917445
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl


недоліки в освітньо-професійній 

програмі та/або освітній діяльності 

за освітньо-професійною 

програмою? 

моніторингу, періодичного перегляду та 

вдосконалення освітньо-професійних програм. 

Зокрема при розробці ОПП на 2022 р. 

враховано вимоги Стандарту фахової 

передвищої освіти за ОПС фаховий молодший 

бакалавр спеціальності 184 Гірництво, 

пропозиції здобувачів фахової передвищої 

освіти, стейкхолдерів. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

 Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Опитування здобувачів освіти щодо 

якості освітньо-професійної 

програми 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Рецензіі та відгуки на ОПП 

https://drive.google.com/drive/folders/1

tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKO

G 

Витяг з протоколу циклової комісії 

гірничо-маркшейдерських дисциплін  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG
https://drive.google.com/drive/folders/1tGm8_nFMstpfralji2ZQ1Dpc1v6OkKOG


(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

4 Чи розроблено і затверджено чіткі 

правила та процедури, за якими 

буде здійснюватися 

самооцінювання і вдосконалення 

освітньо-професійної програми? 

 Моніторинг освітньо-професійної програми 

та само оцінювання освітньої діяльності за 

цією програмою здійснюється відповідно до 

Положення про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм і передбачає: 

- аналіз наявності необхідних ресурсів для 

організації якісного освітнього процесу за 

кожною освітньо-професійною програмою, у 

тому числі самостійної роботи студентів; 

аналіз відповідності ресурсного забезпечення 

ліцензійним та акредитаційним умовам; 

- формування експертних груп з моніторингу 

якості освітньо-професійних програм, 

залучення до груп основних стейкхолдерів 

регіону, надання організаційної та методичної 

допомоги в роботі експертів; 

 Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

 Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf


- методологічну та методичну підтримку груп 

забезпечення освітньо-професійних програм; 

- дослідження відповідності освітньо-

професійних програм, змісту та організації 

навчання, ресурсного забезпечення, його 

результатів потребам здобувачів освіти; 

- налагодження зворотного зв’язку з 

випускниками, відслідковування процесу їх 

працевлаштування за фахом та траєкторій 

кар’єрного зростання, отримання від 

випускників рекомендацій щодо покращення 

освітньо-професійних програм та викладання 

окремих навчальних дисциплін; 

- налагодження й підтримку взаємодії з 

підприємствами, установами та організаціями 

(роботодавцями), представниками бізнесу та 

місцевої влади з питань оцінки кваліфікації та 

компетенцій випускників Коледжу, отримання 

від них рекомендацій щодо оновлення змісту 

освітньо-професійних програм, методів 

навчання, організації практичної підготовки; 

- здійснення постійного вивчення динаміки 

попиту на відповідних фахівців на ринку праці 



регіону, надання пропозицій щодо 

запровадження нових освітньо-професійних 

програм; 

- опитування здобувачів освіти, випускників, 

представників громади щодо необхідних 

професійних компетенцій, змісту освітньо-

професійних програм та організації освітнього 

процесу, затребуваних спеціальностей на 

ринку праці регіону; 

- узагальнення результатів оцінки якості 

освітніх послуг Коледжу (в цілому та за 

кожною освітньо-професійною програмою 

зокрема), виявлення проблем у забезпеченні 

якості освіти та розробка пропозицій щодо їх 

усунення; подання відповідної інформації на 

розгляд педагогічної ради та оприлюднення її 

на офіційному сайті; 

- контроль за реалізацією рекомендацій щодо 

покращення якості освітньо-професійних 

програм у Коледжі. 

5 Чи враховано під час 

самооцінювання освітньо-

професійної програми опитування 

 Під час самооцінювання освітньо-

професійної програми враховано опитування 

(анкетування) здобувачів фахової передвищої 

освіти. Зокрема враховано результати 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 



(анкетування) здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

анкетування студентів, що проводяться 

періодично і розміщені на веб-сайті коледжу у 

розділі «Опитування». Згідно з Положенням 

про моніторинг якості освіти, Положенням 

про порядок розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних програм  

самооцінювання, крім об’єктивних показників 

(конкурс на навчання, кількісні та якісні 

параметри контингенту студентів, 

кваліфікація персоналу, навчально-методичне 

та ресурсне забезпечення, показники відсіву 

студентів і рівень компетенцій випускників), 

повинна враховувати результати 

соціологічних опитувань студентів і 

викладачів та зовнішню оцінку. Основною 

метою самооцінювання є не стільки фіксація 

досягнутих результатів, скільки виявлення 

недоліків та проблем і пошук шляхів їхнього 

вирішення. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

 Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

  http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

 

6 Чи враховано участь роботодавців у 

самооцінюванні освітньо-

професійної програми? 

 При самооцінюванні згідно з Положенням 

про моніторинг якості освіти, Положенням 

про порядок розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних програм  

враховується думка роботодавців та їх участь 

в удосконаленні освітньо-професійної 

програми. З метою удосконалення освітньо-

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf


професійних програм фахової підготовки 

випускників та поліпшення якості освітніх 

послуг коледжу  проводяться опитування 

серед існуючих та потенційних роботодавців. 

Анкета для опитування роботодавців 

(стейкхолдерів) розміщена на веб-сайті 

коледжу. 

 Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм   

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

Опитування роботодавців  щодо 

якості освітнього процесу та  

освітньо-професійної програми  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

  

К7.2. Здобувачі освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування і профспілкові органи залучені до процесу 

періодичного перегляду освітньо-професійної програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/


1 Чи збираються та враховуються 

пропозиції здобувачів фахової 

передвищої освіти при розробці та 

перегляді освітньо-професійної 

програми? 

 З метою реалізації принципу 

студентоцентрованого навчання та захисту 

базових інтересів студентства на отримання 

якісної освіти, у коледжі  проводяться 

опитування здобувачів фахової передвищої 

освіти при розробці та перегляді освітньо-

професійної програми відповідно до 

Положення про моніторинг якості освіти. 

Результати опитувань здобувачів освіти були 

враховані при формуванні ОПП  на 2022 рік, 

зокрема впроваджено обов’язкові та вибіркові 

компоненти, пов’язані з впровадженням 

інноваційних технологій в галузі 

маркшейдерії: «Сучасні геодезичні 

маркшейдерські прилади», «Інформаційні та 

комунікаційні технології в галузі». Результати 

опитувань обговорювалися на засіданнях 

циклової комісії гірничо-маркшейдерських 

дисциплін та спільних засіданнях з 

представниками студентського 

самоврядування. 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про студентське 

самоврядування 

 http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

Опитування здобувачів  щодо якості 

освітнього процесу та  освітньо-

професійної програми 

 http://kpik.org.ua/опитування/ 

Витяг з протоколу циклової комісії 

гірничо-маркшейдерських дисциплін 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/


https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

2 Чи враховано участь здобувачів 

фахової передвищої освіти у 

процедурах внутрішнього 

забезпечення якості освітньо-

професійної програми? 

 У Положенні про моніторинг якості освіти, 

Положенні про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм  передбачено участь 

здобувачів фахової передвищої освіти у 

процедурах внутрішнього забезпечення якості 

освітньо-професійної програми. Студенти 

беруть участь в обговоренні проєктів та 

моніторингу освітньо-професійної програми 

шляхом анкетування, участі у засіданнях 

циклової комісії, педагогічних рад відповідно 

до Положення про студентське 

самоврядування (до складу педагогічної ради 

коледжу входять здобувачі фахової 

передвищої освіти з представників органу 

студентського самоврядування). 

 Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

 Положення про студентське 

самоврядування 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf


http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/11/про_студентс

ьке_самоврядування_11_11_2022.pdf 

3 Чи врегульовано процедуру 

опитувань здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

 Процедура опитувань здобувачів фахової 

передвищої освіти регулюється Положенням 

про моніторинг якості освіти. На веб-сайті 

коледжу розміщені анкети для опитування з 

різних питань освітнього процесу, у т.ч. щодо 

якості освітньо-професійної програми. 

 Положення про моніторинг якості 

освіти  

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Опитування  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

4 Чи розроблено методологію 

опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти? 

 У коледжі проводяться опитування 

здобувачів освіти за розробленою 

методологією. Зокрема розроблено і 

розміщено у вільному доступі на сайті 

коледжу три анкети для опитувань здобувачів: 

щодо форм контрольних заходів та критеріїв 

оцінювання, щодо якості освітньо-професійної 

програми,  щодо втілення ідеї 

студентоцентризму в освітній процес як 

шляху успішної реалізації компетентнісного 

підходу. Здобувачам пропонується взяти 

 Опитування здобувачів  щодо якості 

освітнього процесу та  освітньо-

професійної програми  

Опитування здобувачів  щодо щодо 

форм контрольних заходів та 

критеріїв оцінювання 

Опитування здобувачів  щодо 

втілення ідеї студентоцентризму в 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/про_студентське_самоврядування_11_11_2022.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/


участь в опитуванні і відповісти на 

запропоновані запитання. Відповіді 

допомагають коледжу розробляти і проводити 

заходи для підвищення якості освітнього 

процесу. Анкетування проводиться в 

анонімному режимі, без збору електронних 

адрес та ідентифікації учасників.  

освітній процес як шляху успішної 

реалізації компетентнісного підходу   

http://kpik.org.ua/опитування/ 

5 Чи розроблено способи організації 

процесу опитувань здобувачів 

фахової передвищої освіти? 

 Організація проведення опитувань здобувачів 

фахової передвищої освіти здійснюється за 

допомогою офіційного сайту коледжу, в 

домені якого створено окремі Google форми 

опитувань, електронної скриньки довіри, а 

також безпосередньо у коледжі під час 

зустрічей, круглих столів, спільних засідань,  

психологом, куратором, медичною сестрою 

тощо. 

 Опитування  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

 

6 Чи враховуються результати 

опитувань здобувачів фахової 

передвищої освіти для підвищення 

якості освітньо-професійної 

програми? 

 Результати опитування враховуються при:  

удосконаленні навчально-виховного процесу у 

коледжі; навчально-методичного забезпечення 

освітніх компонентів; освітньої, 

організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти; 

моніторингу освітньо-професійних програм; 

 Опитування  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/опитування/
http://kpik.org.ua/опитування/


формуванні системи оцінювання ефективності 

роботи педагогічних працівників.  

Результати опитувань здобувачів освіти були 

враховані при формуванні ОПП  на 2022 рік, 

зокрема впроваджено обов’язкові та вибіркові 

компоненти, пов’язані з впровадженням 

інноваційних технологій в галузі 

маркшейдерії: «Сучасні геодезичні 

маркшейдерські прилади», «Інформаційні та 

комунікаційні технології в галузі». Результати 

опитувань обговорювалися на засіданнях 

циклової комісії гірничо-маркшейдерських 

дисциплін та спільних засіданнях з 

представниками студентського 

самоврядування. 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

 

 

  

К7.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти забезпечує вчасний перегляд освітньо-професійної програми, реагування на 

виявлені недоліки в освітній діяльності з реалізації  освітньо-професійної програми, у тому числі із залученням роботодавців 

безпосередньо та/або через їхні об’єднання. 

  

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf


№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи розроблено систему виявлення 

та усунення конкретних недоліків 

освітньо-професійної програми? 

 Положення про моніторинг якості освіти, 

Положення про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм передбачають 

виявлення недоліків та проблем і пошук 

шляхів їхнього вирішення, який здійснюється 

шляхом моніторингу через опитування  

роботодавців і здобувачів щодо якості 

освітньо-професійної програми, обговорення 

якості ОПП спільно зі здобувачами фахової 

передвищої освіти та роботодавцями  на 

спільних засіданнях циклової комісії, 

педагогічних рад. Зокрема, за результатами 

цього комплексу заходів,  в освітньо-

професійній програмі на 2022 рік було 

вдосконалено структуру розподілу освітніх 

компонентів у частині обов’язкових та 

вибіркових: запропоновано перелік, що дає 

можливість розширити індивідуальну освітню 

траєкторію здобувача фахової передвищої 

освіти. 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

Опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти  щодо якості 

освітньо-професійної програми  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/опитування/


2 Чи розроблено конкретні способи 

реагування на певні недоліки 

освітньо-професійної програми? 

 Положення про моніторинг якості освіти, 

Положення про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм містять способи 

реагування при виявленні недоліків та 

проблем і пропонують пошук шляхів їхнього 

вирішення. Робочі групи при розробці ОПП на 

новий навчальний рік опрацьовують 

пропозиції педагогічних працівників, 

здобувачів фахової передвищої освіти, 

роботодавців, випускників щодо оновлення 

змісту, структури освітніх компонентів, форм 

контролю, методів викладання і навчання 

тощо. Зокрема, результати опитувань 

здобувачів фахової передвищої освіти, 

роботодавців, випускників щодо якості 

освітньо-професійної програми були 

враховані при формуванні освітньо-

професійної програми на 2022 рік. 

  

3 Чи залучено роботодавців як 

партнерів до моніторингу та 

процедур забезпечення якості 

освітньо-професійної програми 

(відповідь конкретизувати)? 

 До моніторингу та процедур забезпечення 

якості освітньо-професійної програми 

залучаються роботодавці як партнери згідно з 

Положенням про моніторинг якості освіти, 

Положенням про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

 Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Витяг з протоколу циклової комісії  

http://kpik.org.ua/співпраця/


професійних програм, якими розроблено 

процедуру вдосконалення освітніх програм. 

Критерії, за якими відбувається перегляд 

освітніх програм, формулюються як у 

результаті зворотного зв’язку із 

педагогічними працівниками, студентами, 

випускниками і роботодавцями, так і 

внаслідок прогнозування розвитку освітньої 

галузі та потреб суспільства. Зокрема до 

обговорення освітньо-професійної програми 

були залучені представники підприємств, які 

працюють у гірничо-видобувній галузі: 

директор ТОВ «Основа 2017»  Чистяков А.Є.; 

головний інженер ПрАТ «Подільські Товтри», 

випускник коледжу Боднарчук В.Б.; головний 

маркшейдер ПрАТ «Подільські Товтри», 

випускник коледжу Захаров І.С. 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

 

 

4 Чи застосовуються різні методи 

збору і врахування пропозицій від 

роботодавців для підвищення якості 

освітньо-професійної програми? 

 Для підвищення якості освітньо-професійної 

програми застосовуються різні методи збору і 

врахування пропозицій від роботодавців: 

опитування, анкетування, дискусія, публічні 

виступи, скриньки довіри, відкриті форуми з 

учасниками освітнього процесу, обговорення 

на спільних засіданнях циклових комісій, 

педагогічних радах, на конференціях, круглих 

столах тощо. На сайті коледжу запропоновано 

 Зведена інформація щодо договорів 

про співпрацю з підприємствами, 

установами та організаціями 

http://kpik.org.ua/співпраця/ 

Опитування для роботодавців щодо 

якості освітнього процесу та 

освітньо-професійної програми 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/співпраця/


і розміщено  у вільному доступі опитування 

для роботодавців щодо надання пропозицій з 

метою підвищення якості освітньо-

професійної програми. 

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Витяг з протоколу циклової комісії  

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

5 Чи проводиться моніторинг 

проблем в реалізації освітньо-

професійної програми? 

 У Положенні про моніторинг якості освіти, 

Положенні про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм, графіка періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм 

передбачено здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітньо-професійних 

програм, а також розроблено перелік заходів 

щодо їх вдосконалення. 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

http://kpik.org.ua/опитування/
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf


Графік періодичного перегляду 

освітньо-професійних програм 

http://kpik.org.ua/освітньо-

професійні-програми-2022/ 

  

К7.4. Наявна практика збору, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи розроблено процедуру збирання 

інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників освітньо-професійної 

програми? 

В коледжі функціонує Центр сприяння 

працевлаштуванню випускників, створений 

спільно з органами студентського 

самоврядування, метою якого є моніторинг 

інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників, а також формування бази даних 

випускників та системи зворотного зв’язку із 

випускниками та провідними роботодавцями 

галузі. Основним завданням цього Центру є 

дослідження кар’єри випускників, їх 

 Сторінка Центру сприяння 

працевлаштуванню на веб-сайті 

коледжу  

http://kpik.org.ua/tsentr-spryyannya-

pratsevlashtuvannyu/ 

 

http://kpik.org.ua/освітньо-професійні-програми-2022/
http://kpik.org.ua/освітньо-професійні-програми-2022/
http://kpik.org.ua/tsentr-spryyannya-pratsevlashtuvannyu/
http://kpik.org.ua/tsentr-spryyannya-pratsevlashtuvannyu/


працевлаштування, динаміки зайнятості, а 

також задоволеності працедавців 

кваліфікацією випускників. Вся інформація 

щодо роботи Центру висвітлюється на веб-

сайті коледжу, зокрема, сформовано базу 

випускників за кожною ОПП, створено базу 

даних про центри зайнятості Хмельницької 

обл., адреси сайтів для пошуку роботи. 

На сайті коледжу розміщено опитування: для 

роботодавців щодо якості,  відповідності ОПП 

сучасним і перспективним вимогам до 

професійної діяльності фахівців, потребам 

галузі та ринку праці загалом та рівня 

професійної підготовки фахівців за ОПП; 

випускників -  щодо відповідності набутих 

результатів навчання і компетентностей. 

У 2023 р. планується перший випуск фахівців 

за даною ОПП. 

2 Чи розроблено алгоритм 

врахування пропозицій випускників 

освітньо-професійної програми під 

час перегляду освітньо-професійної 

програми? 

 За даною освітньо-професійною програмою 

перший випуск фахових молодших бакалаврів 

планується у 2023 р. Алгоритм врахування 

пропозицій випускників освітньо-професійної 

програми розроблено і представлено у  

Положенні про моніторинг якості освіти, 

 Положення про моніторинг якості 

освіти 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/29.11.2022_2

1_про_моніторинг_якості_освіти.pdf 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/29.11.2022_21_про_моніторинг_якості_освіти.pdf


Положенні про порядок розроблення, 

затвердження та моніторингу освітньо-

професійних програм, графіка періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм 

Пропозиції випускників розглядаються на 

засіданнях циклових комісій, а робочими 

групами враховуються при розробці проєктів 

та перегляді освітньо-професійних програм, а 

також навчальних планів, робочих програм 

освітніх компонентів при підготовці фахівців 

за відповідною освітньо-професійною 

програмою. 

Положення про порядок 

розроблення, затвердження та 

моніторингу освітньо-професійних 

програм 

http://kpik.org.ua/wp-

content/uploads/2022/12/13_12_22_25

_3_Положення_про_порядок_розроб

лення_ОПП.pdf 

Графік періодичного перегляду 

освітньо-професійних програм 

http://kpik.org.ua/освітньо-

професійні-програми-2022/ 

Фотозвіт 

http://kpik.org.ua/гірничо-

маркшейдерських-дисциплін/ 

Витяг з протоколу циклової комісії 

(для активації посилання потрібно 

скопіювати і вставити в адресний 

рядок будь якого браузера) 

http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/13_12_22_25_3_Положення_про_порядок_розроблення_ОПП.pdf
http://kpik.org.ua/освітньо-професійні-програми-2022/
http://kpik.org.ua/освітньо-професійні-програми-2022/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/
http://kpik.org.ua/гірничо-маркшейдерських-дисциплін/


https://drive.google.com/drive/folders/1

-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-

plNNVrIdBSr 

3 Чи розроблено процедуру 

працевлаштування випускників 

освітньо-професійної програми? 

 В коледжі функціонує Центр сприяння 

працевлаштуванню випускників, створений 

спільно з органами студентського 

самоврядування, метою якого є моніторинг 

інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників, а також формування бази даних 

випускників та системи зворотного зв’язку із 

випускниками та провідними роботодавцями 

галузі. Основним завданням цього Центру є 

дослідження кар’єри випускників, їх 

працевлаштування, динаміки зайнятості, а 

також задоволеності працедавців 

кваліфікацією випускників. Вся інформація 

щодо роботи Центру висвітлюється на веб-

сайті коледжу, зокрема, сформовано базу 

випускників за кожною ОПП, створено базу 

даних про центри зайнятості Хмельницької 

обл., адреси сайтів для пошуку роботи. 

На сайті коледжу розміщено опитування: для 

роботодавців щодо якості,  відповідності ОПП 

сучасним і перспективним вимогам до 

 Сторінка Центру сприяння 

працевлаштуванню на веб-сайті 

коледжу  

http://kpik.org.ua/tsentr-spryyannya-

pratsevlashtuvannyu/ 

Опитування для роботодавців  

http://kpik.org.ua/опитування/ 

Презентація щодо кар’єрного шляху 

випускників 

https://www.facebook.com/watch/?ref=

saved&v=273991953917445 

Екскурсія в студію кар’єрного 

розвитку "ВЕКТОР.ocz" 

https://www.facebook.com/KPIKUaOff

icial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjS

oZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8h

Gwv67LHy25cStFjRreu2sl 

https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
https://drive.google.com/drive/folders/1-WB2lJ6Bu45zGHzo_640-plNNVrIdBSr
http://kpik.org.ua/tsentr-spryyannya-pratsevlashtuvannyu/
http://kpik.org.ua/tsentr-spryyannya-pratsevlashtuvannyu/
http://kpik.org.ua/опитування/
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=273991953917445
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=273991953917445
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl
https://www.facebook.com/KPIKUaOfficial/posts/pfbid02RyjYWh4hyXuEEjSoZ9zPT7kzHXnGJqcYPVqhiUw1W8hGwv67LHy25cStFjRreu2sl


професійної діяльності фахівців, потребам 

галузі та ринку праці загалом та рівня 

професійної підготовки фахівців за ОПП; 

випускників -  щодо відповідності набутих 

результатів навчання і компетентностей. 

  

К7.5. Результати зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, сформульовані під час 

попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду  освітньо-професійної програми. 

  

№ з/п Уточнювальні запитання Стисла описова відповідь і коментарі Джерело підтвердження 

(посилання на вебсторінку або 

додаткові документи) 

1 Чи враховуються результати 

зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти під час 

реалізації освітньо-професійної 

програми? 

 Акредитація за даною освітньо-професійною 

програмою проводиться вперше. 

  

2 Чи розроблено способи врахування 

зауважень та пропозицій, 

сформульованих під час попередніх 

акредитацій? 

 Акредитація за даною освітньо-професійною 

програмою проводиться вперше. 

  



3 Чи розроблено способи врахування 

зауважень та пропозицій, 

сформульованих під час 

інституційного аудиту? 

 Акредитація за даною освітньо-професійною 

програмою проводиться вперше. 

  

 




