
ЗВІТ 

за результатами моніторингу освітньо-

професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн» 

фаховий молодший бакалавр 

рік моніторингу 2021 
 

Робоча (проєктна) група забезпечення внутрішньої системи якості освіти 

створена згідно засідання циклової методичної комісії педпрацівників 

будівельних дисциплін від 01.09. 2021 протокол №1 у складі:   

Керівник робочої (проєктної) групи: 

Данилік С.М., голова циклової методичної комісії, викладач вищої 

категорії, старший викладач. 

Члени робочої (проєктної) групи ЦМК: 

Рябіїк А.М., викладач першої категорії; 

Герасимик-Чернова Т.П., викладач-методист; 

Мінєєва Т.Л., викладач першої категорії 

Оласюк В.С., викладач першої категорії. 

Запрошені: Савчук О.І., керівник ПМП «САТАР», здобувачі освіти 32-ТД-І 

групи: Юрій Латич, Олександр Кратик . 

Період моніторингу 

Моніторинг здійснювався протягом періоду з 10.09.2021 по 20.12.2021. 

Показники, що вивчались в ході моніторингу 

- відповідність змісту освіти стандарту освіти за спеціальністю 192 

Будівництво та цивільна інженерія 

- відповідність методичного забезпечення цілям освітньо-професійної  

програми та навчальних планів (робочі програми навчальних дисциплін та їх 

відповідність цілям освітньої програми, методичні вказівки до практичних 

(лабораторних 

тренажерних, семінарських) занять, методичні рекомендації для виконання сам 

остійної роботи та їх відповідність цілям освітньої програми тощо); 

- відповідність графіку освітнього процесу цілям програми (періоди семестрів 

та практик, періоди канікул, розподіл дисциплін за семестрами тощо); 

- задоволеність здобувачів освіти змістом освіти (компетентності та 

результати навчання, перелік та обсяги навчальних дисциплін, послідовність 

навчальних дисциплін, контрольні заходи за навчальними дисциплінами тощо); 

- задоволеність здобувачів освіти графіком та організацією освітнього 

процесу (періоди семестрів та практик, періоди канікул, розклад занять тощо). 

Заходи моніторингу 

Для вивчення та аналізу визначених показників робочою групою здійснювались 

такі заходи дирекцією коледжу: 

- опитування здобувачів освіти та персоналу, залученого до викладання 

дисциплін за освітньо-професійною програмою «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн» на предмет якості засвоєння матеріалу 

курсантами; 

- опитування здобувачів освіти на предмет якості викладання матеріалу; 



- опитування роботодавців, стейкхолдерів; 

- проміжні обговорення результатів на засіданнях ЦМК та методичної ради 

коледжу. 

 
Висновки за результатами аналізу 

Відповідність змісту освіти стандарту  

Зміст освітньої програми відповідає вимогам стандарту освіти. 

 
Відповідність графіку освітнього процесу цілям освітньо-професійної 

програми 

Відповідає 

 

Задоволеність здобувачів освіти змістом освіти 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ - 75% 

 
Рекомендації робочої (проєктної) групи 

1. На основі вивчення та аналізу результатів моніторингу, беручи до 

уваги  результатів моніторингу, опитування, аналіз ринку праці, робоча 

(проєктна) група рекомендує: 

    -  додати наступні навчальні дисципліни за вибором здобувачів освіти: 

1 блок – «Політологія», «Психологія», «Етика  та естетика ділового 

спілкування спілкування»;  

2 блок – «Інженерні спроруди», «Будівельна маханіка», «Електротехніка 

в будівництві»;  

3 блок – «Малювання і живопис», «Кольористика в композиції», «Основи 

композиції»;  

4 блок – «Зелене будівництво», «Енергозберігаючі технології» 

«Енергоефективність»;  

5 блок – «Безбар'єрне міське середовище», «Архітектура міст», «Основи 

архітектурного проєктування»;  

6 блок – «Основи систем автоматизованогопроєктування та 3D графіка», 

«Комп'ютерна графіка», «Комп'ютери та комп'ютерні технології»;  

7 блок – «Основи менеджменту та маркетингу», «Основи ПУД», 

«Управління проєктами»; 

 

- проводити двічі на рік моніторинг ОПП. 

 

 

 

Засідання циклової методичної комісії педпрацівників будівельних 

дисциплін, протокол № 4 від 28.12.2021 р. 
 

 


