
ВИСНОВОК 

Міністерства освіти і науки України 

про результати попередньої експертизи матеріалів справи 

Прилуцького агротехнічного коледжу 

 

щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі спеціальності 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст 

 

Провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у зазначеному закладі освіти: 

Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

виданих Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу №2399-л 

від 06.12.2018 р. про надання освітніх послуг навчальними закладами вищої 

освіти, ліцензований обсяг 120 осіб. 

Контингент студентів за програмою: 

на базі повної загальної середньої освіти 
Курс I II ІІІ 

Кількість осіб  28 24 23 випуск 

 

на базі базової загальної середньої освіти 
Курс I II ІІІ ІV 

Кількість осіб  36 42 47 36 випуск 

 

За результатами звіту про діяльність закладу освіти щодо підготовки 

молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому 

комплексі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення закладу освіти відповідає вимогам Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187. 

Проведені під час самоаналізу контрольні заміри знань студентів та 

результати сесії засвідчили відповідність якісних характеристик підготовки 

молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому 

комплексі державним вимогам щодо якості та успішності. 

 

 

 

 



Пропозиції: 

На підставі пункту 14
1
 Положення про акредитацію закладів вищої 

освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних 

училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 

серпня 2001 р. № 978, розглянути на засіданні Акредитаційної комісії 

питання первинної акредитації освітньо-професійної програми Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому 

комплексі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у 

Прилуцькому агротехнічному коледжі без проведення експертизи 

експертною комісією МОН України безпосередньо у закладі освіти. 

 

Додатки: 

1) заява Прилуцького агротехнічного коледжу від 24.04.2020 № 157; 

2) акредитаційна справа. 

 

 

Дата 

 

Головний спеціаліст відділу ліцензування 

освітньої діяльності              Інна ЛИХОШЕРСТ 

 

Заступник директора департаменту –  

начальник відділу ліцензування 

освітньої діяльності              Євгенія БАЛЯСНІКОВА 

 

Директор департаменту атестації кадрів 

вищої кваліфікації            Світлана КРИШТОФ 


