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про проведення повторної акредитаційної експертизи 
Заклад освіти: Рівненський економіко-технолої ічний коледж

Національного університету водного господарства та 
природокористування

Галузь знань:0516 «Текстильна та легка промисловість»
Спеціальність: 5.05160201 «Швейне виробництво»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», з метою проведення повторної акредитаційної експертизи 
підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05160201 «Швейне 
виробництво» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 
24.03.2017 р. №-458-А «Про проведення акредитаційної експертизи», 
експертна комісія у складі голови комісії Водзінської Оксани Іванівни, 
кандидата технічних наук, доцента кафедри технологій та конструювання 
швейних виробів Київського національного університету технологій та 
дизайну та експерта Поліщук Оксани Володимирівни, спеціаліста вищої 
кваліфікаційної категорії, іолови циклової комісії легкої промисловості 
Білоцерківського коледжу сервісу в період з 03.04.2017 р. до 05.04.2017 р. 
розглянула подану Рівненським економіко-технологічним коледжем 
Національного університету водного господарства та природокористування 
акредитаційну справу та провела експертне оцінювання спроможності 
навчального закладу надавати освітню послугу зі спеціальності 
5.05160201«Швейие виробництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнем 
«молодший спеціаліст» денної форми навчання.

Проаналізовано діяльність коледжу з формування контингенту 
студентів, зміст підготовки фахівців, кадрове, організаційне, навчально- 
методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу та матеріально- 
технічну базу.

За час перевірки розглянуто наступні документи щодо спеціальності, яка 
акредитується:

- Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія ЛВ 00009-000360 
від 03.02.2017. про надання освітніх послуг;

Положення Рівненського економіко-технологічного коледжу 
Національного університету водного господарства та природокористування, 
ухвалене загальними зборами трудового колективу 12.03.2015 р. (протокол 
№1), затверджене ректором університету 23.07.2015 р.;

-копії установчих та реєстраційних документів;
- копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної 

бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, охо|)они праці;
Голова експертної комісії 0.1. Водзінськ



- ОКХ, ОПП підготовки фахівців спеціальності 5.05160201 «Швейне 
виробництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст» 
(нормативна та варіативна частини), засоби діагностики якості вищої освіти;

-затверджений в установленому порядку навчальний план спеціальності 
5.05160201«Швейне виробництво» за освітньо-кваліфікаційними рівнем 
«молодший спеціаліст»;

-навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану; 
-комплексні контрольні роботи з дисциплін;
-відомості про кадрове, навчально-методичне, інформаційне 

забезпечення навчального процесу, матеріально-технічне забезпечення 
освітньої діяльності та соціальну інфраструктуру коледжу;

-порівняльну таблицю відповідності досягнутого рівня освітньої 
діяльності ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, інші документи.

За результатами перевірки наявних документів комісія встановила, 
що Рівненський економіко-технологічний коледж Національного 
університету водного господарства та природокористування має І рівень 
акредитації, здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 
5,05160201«Швейне виробництво» з ліцензійним обсягом 50 осіб денної та 
15 осіб заочної форми навчання відповідно до ліцензії ЛВ 00009-000360 
наказ МОН України від 03.02.2017р. 21-л.

Надані документи відповідають матерісиам акредитаційної справи 
та підтверджують право Рівненського економіко-технологічного 
коледжу Національного університету водного господарства та 
природокористування на підготовку фахівців заявленого освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності
5.()5160201«Н1вейне виробництво» гсшузі знань0516 «Текстильна та легка 
промисловість».

У ПІДСУМКУ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОМІСІЯ
КОНСТАТУЄ:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного 
університету водного господарства та природокористування державний 
вищий навчальний заклад, суб'єкт освітньої діяльності, яка здійснюється з 
метою задоволення потреб громадян України в освітніх послугах. Коледж діє 
на основі та відповідно до Конституції України, законів України, Постанов 
Верховної Ради України, нормативних актів Міністерства освіти і науки 
України, указів і розпоряджень Кабінету Міністрів України, Положення 
Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету 
водного господарства та природокористування.

Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 року був 
заснований Рівненський текстильний технікум.

Текстильний технікум Рівненського державного технічного університету 
створений на державній формі власності без права юридичшї особи, як 
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5 05050210 підрозділ Рівненського державного технічного
університету постановою Кабінету Міністрів України №1656 

від 19.10.1998 року та наказу Міністерства освіти України №41 Увід 
27.11.1998 року.

У 2004 році відповідно до п.2.1. наказу МОН України №416 від 
25.05.2004р. про оголошення Указу Президента України «Про надання 
Українському державному університету водного господарства та 
природокористування статусу Національного», рішення вченої ради 
університету Протокол № 7 від 25.06.2004р. «Про затвердження структури 
Національного університету водного господарства та природокористування», 
Текстильний технікум Українського державного університету водного 
господарства та природокористування перейменовано в Технікум технологій 
та дизайну Національного університету водного господарства та 
природокористування.

Згідно наказу НУВГП від 02.09.2013р. за К№350 «Про окремі питання 
вдосконалення структури університету» Технікум технологій та дизайну 
НУВГП перейменовано в Рівненський економіко-технологічний коледж 
НУВГП.

Ліцензований обсяг прийому у Коледжі за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» становить 380 осіб денної форми навчання 
і 120 осіб заочної форми навчання. Станом на 01.04.2017р. на денній формі 
навчається 536 студентів, на заочній формі -54 студента.

Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» за такими спеціальностями: 
галузь знань 0201 «Культура»:

5.02010501 «Діловодство»; 
галузь знань 0202 «Мистецтво»:

5.02020701 «Дизайн»;
галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»:

5.03050901 «Бухгалтерський облік»;
5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства;

Галузь знань 0505 «Машино-будування та матеріалообробка»
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої промисловості»; 

галузь знань0516 «Текстильна та легка промисловість»:
5.05160102 «Виробництво та дизайн пряжі»;
5.05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу»;
5.05160104 «Виробництво та дизайн нетканих текстильних 
матеріалів»;
5.05160201 «Швейне виробництво»;
5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових 
виробів»;

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»;
5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової
техніки
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5.14010301 «Туристичне обслуговування».
Навчальний процес в коледжі забезпечують циклові комісії: 

фундаментальних дисциплін; мовознавства та суспільних дисциплін; 
діловодства та інформаційної діяльності, іноземних мов та туризму; 
фізичного виховання, БЖД та захисту Вітчизни; обліково-економічних 
дисциплін; дизайну; моделювання та технології швейних виробів; циклова 
механіко-технологічна комісія.

Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 78 
викладачів та З майстра виробничого навчання. Серед них 23 викладача 
мають вищу кваліфікаційну категорію, 11 викладачів мають першу 
кваліфікаційну категорію, 13 викладачів мають другу кваліфікаційну 
категорію, 28 викладачів спеціалістів, 7 викладачів мають педагогічне звання 
„викладач-методист”, З викладача мають нагрудний знак „Відмінник освіти 
України”.

Коледж розташований за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. 
Литовська, 53, тел. 62-04-80, факс (0362) 62-04-80; e-mail: retk@nuwm.edu.ua; 
www.retk.rv.ua.

З 2014 року очолює Рівненський економіко-технологічний коледж 
НУВГП директор -  Дем’янюк Віктор Володимирович, спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, відмінник освіти України.

Підготовка фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодити спеціаліст» спеціальності 5.05160201«Швейне виробництво» 
галузі знань0516 «Текстильна та легка промисловість» у Рівненському 
економіко-техпологічному коледоісі Національного університету водного 
господарства та природокористування відповідає типу й статусу вищого 
навчального закладу.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Контингент студентів денної форми навчання спеціальності
5.05160201 «Швейне виробництво» формується за результатами прийому па 
перший курс осіб з базовою загальною середньою освітою через вступні 
випробовування у формі письмового екзамену з української мови (диктант) 
та усного з математики. Ліцензований обсяг прийому складає 50 осіб денної 
та 15 осіб заочної форми навчання. Контингент студентів заочної форми 
навчання спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» формується за 
результатами прийому осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
кваліфікованого робітника або осіб з повною загальною середньою освітою 
зі скороченим терміном навчання (2 роки 8 місяців).

При вступі на навчання абітурієнти користуються всіма пільгами, що 
передбачені правилами прийому у ВНЗ. Після зарахування 
малозабезпеченим студентам надається матеріальна допомога, зменшується 
оплата за проживання в гуртожитку; студентським сім'ям виділяються окремі 
кімнати в гуртожитку.
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Значна робота проводиться щодо збереження контингенту студентів. В 
академічній групі призначається куратор, який акцентує свою роботу на 
індивідуальній виховній роботі зі студентами.

Сприяють формуванню контингенту студентів профорієнтаційні заходи, 
що проводяться в коледжі: бесіди з учнями загальноосвітніх та професійно- 
технічних навчальних закладів міста і області; участь викладачів та студентів 
у «Ярмарках професій», які проводять обласні, районні та міські центри 
зайнятості; співпраця з навчальними комбінатами; зустрічі з керівниками 
підприємств, шкіл, ліцеїв; розміщення оголошень, рекламно-агітаційного 
матеріалу в засобах масової інформації; залучення до профорієнтаційної 
роботи студентів денної та заочної форм навчання.

Коледж постійно проводить «Дні відкритих дверей», де абітурієнти 
мають змогу ближче познайомитись з обраною спеціальністю. За коледжем 
закріплені такі базові об'єкти профорієнтації: 28 шкіл м. Рівного; школи 
шести районів Рівненської області; школи міст Здолбунів, Костопіль, Гоща, 
Березне та Радивилів; професійно-технічні навчальні заклади, де готують 
фахівців за спорідненими спеціальностями.

Як свідчить аналіз представлених в акредитаційній справі даних, плани 
прийому на місця державного замовлення на стаціонарну та заочну форму 
навчання постійно виконуються в повному обсязі.

Динаміку змін контингенту студентів спеціальності 5.05160201«11Івейне 
виробництво» подано в Таблиці 1.

В цілому формування контингенту студентів проводиться на 
належному рівні та здійснюється відповідно до вимог Міністерства 
освіти і науки України, Перевіркою встановлено^ що показники прийому 
не перевищували ліцензованого обсягу. Державне замовлення виконується.

Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів зі спеціальності

№ Роки

з/п
Показники 2014-

2015н.р.
2015-
2016
н-Р-

2016-
2017
н.р.

1. Ліцензований обсяг підготовки за напрямом 
підготовки (денна/заочна форма) 50/15 50/15 50/15

2. Прийнято на навчання за спеціальністю 
5.05160201 «Швейне виробництво» 54 48 51

- денна форма
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
"молодший спеціаліст"

36 37 51

а) за держзамовленням 36 36 36
б) за контрактом - 1 -
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- заочна форма
за освітньо-кваліфікаційним рівнем

18 11 15

"молодший спеціаліст" 
а) за держзамовленням 15 10 15
б) за контрактом 3 1 -

- екстертіатпа форма - - -

3. Подано заяв на одне місце за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем " молодший 
спеціаліст":

80 88 77

- денна форма 54 63 58
- заочна форма 26 15 19

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення:
- денна форма 1,50 1,75 1,61
- заочна форма 1,73 1,50 1,27

5. Кількість випускників ВНЗ 1-11 рівнів 
акредитації:
- прийнятих на скорочений термін навчання: - - -

а) денна форма - - -

б) заочна форма - - -
- прийнятих на старші курси навчання:
а) денна форма - - -
б) заочна форма - - -

6. Кількість студентів 1 курсу денної форми 
навчання, прийнятих за держзамовленням, з

36 36 36

них:
- нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою;

- 1 -

- таких, які пройшли навчання на 
підготовчому відділенні;

- - -

- зараховані на пільгових умовах; 2 - 4
- цільовиків (сільська молодь) - - -

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Зміст підготовки молодших спеціалістів спеціальності
5.05160201 «Швейне виробництво» проводиться відповідно до плану 
навчального процесу, розробленого згідно з вимогами освітньо-
кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми 
(нормативної та .варіативної частин) та засобів діагностики якості освіти. 
Державний галузевий стандарт (ОКХ та ОПП) молодших спеціалістів зі 
спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» затверджені наказом 
№ 1703 від 05.12.2013 Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження і введення в дію складових галузевих стандартів вищої осві'ги 
зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
галузі знань 0516 «Текстильна та легка промисловість».

Голова експертної комісії О.І. Водзінськ



Варіативні частини ОКХ та ОПП складені відповідно до вимог наказу № 
285 від 31.07.98 р. Міністерства освіти і науки України «Про порядок 
розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення 
підготовки фахівців з вищою освітою» як стандарт вищого навчального 
закладу.

Навчальний план складається з циклу дисциплін загальноосвітньої 
підготовки, трьох основних циклів навчальних дисциплін нормативної 
частини (гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, 
професійної та практичної підготовки) та циклу дисциплін вибіркової 
частини з дотриманням кредитного співвідношення навчального часу між 
циклами. Розподіл навчального часу відповідає вимогам ОПП, є 
обгрунтованим і забезпечує оптимальний графік навчального процесу. 
Дисципліни вивчаються у логічній послідовності, що сприяє забезпеченню 
безперервності навчання та ефективному використанню міжпредметпих 
зв’язків.

Навчальним планом передбачено проходження навчальної, технологічної 
та переддипломної практик. Комісії було представлено наскрізну проіраму 
практик, яка розроблена цикловою комісією та затверджена методичною радою 
коледжу. На її основі складають робочі навчальні програми відповідних видів 
практик.

Освітньо-професійна програма передбачає проведення державної 
атестації у формі дипломного проектування, яке полягає у виконанні 
дипломного проекту.

Разом з цим доцільно в подальшому вдосконалювати вибіркову частину 
навчального плану, як стосовно навчальних дисциплін, так і всіх видів 
практик, з урахуванням особливостей підготовки фахівців зі спеціальності 
відповідно до галузевих і регіональних потреб, наявного кадрового 
потенціалу РЕТК НУВГП.

Нормативні та варіативні частини ОКХ̂  ОПП та засоби 
діагностики молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05І60201«Швейне 
виробництво» за змістом та формою відповідають чинним стандартам. 
Навчальні плани та розроблені на їх основі навчальні програми  ̂
забезпечують логічну послідовність викладання дисциплін та 
відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

4.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальний процес у Рівненському економіко-техиологічному коледжі 
Національного університету водного господарства та природокорисгування 
здійснюється згідно з розробленою в коледжі Концепцією освітньої 
діяльності за заявленою спеціальністю. Основні положення Концепції 
розроблені з урахуванням регіональних особливостей навчального закладу.

4.1 Навчальний план
Навчальний план спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» 

складений на підставі ОПП та логічно-структурної схеми ̂  підготовки
Голова експертної комісії ^  0 .1. Водзіїїсьі



молодших спеціалістів і чітко визначає перелік та обсяг нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 
форми проведення занять та їх обсяг, форми й засоби проведення поточного і 
підсумкового контролю, з метою конкретизації планування навчального 
процесу складається робочий навчальний план на кожний навчальний рік, 
графік навчального процесу, які затверджуються директором коледжу.

Експертна комісія зазначає, що навчальний план відповідає ОПП.

4.2 Навчальні та робочі програми навчальних дисциплін
Навчальні програми всіх навчальних дисциплін, передбачених 

навчальним планом спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво», 
затверджені Методичною радою коледжу і оновлюються не рідше, ніж один 
раз на п’ять років.

На основі навчальних програм викладачами щорічно розробляються 
робочі навчальні програми.

Робоча програма навчальної дисципліни містить мету і завдання 
навчальної дисципліни та її місце у навчальному процесі, а також 
міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами, які вивчалися у 
попередніх семестрах.

Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін навчального плану 
підготовки молодших спеціалістів галузі знань0516 «Текстильна та легка 
промисловість» зі спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» за 
формою і змістом відповідають освітньо-професійній програмі та освітньо- 
кваліфікаційній характеристиці.

Експертна комісія зазначає достатній рівень розробки змісту й 
структури навчальних і робочих програм навчальних дисциплін та їх 
належне забезпечення літературою у бібліотечному фонді коледжу.

4.3 Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін

З усіх дисциплін навчального плану підготовки молодших спеціалістів 
галузі знань галузі знань0516 «Текстильна та легка промисловість» зі 
спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» розроблено навчально- 
методичні комплекси, до складу яких входить методичне забезпечення 
лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять, завдання 
поточного та підсумкового контролю знань.

Особлива увага приділена завданням для самостійної роботи студентів. 
Розроблені відповідні методичні вказівки, до складу яких включено перелік 
конкретних тем, що виносять на самостійну роботу студентів, опис завдань, 
які мають виконати студенти, рекомендації щодо їх виконання, література та 
форма контролю за самое її иною робо гою студентів.

Експертна комісія констатує, що з усіх дисциплін навчального плану 
розроблено навчально-методичні комплекси. Всі навчальні дисципліни 
забезпечені методичними розробками планів лекцішиїх, практичних, 
лабораторних та семінарських занять. Дидактичне забезпечення 
самостійної роботи студентів відповідає встановленим вимогам.

Голова експертної комісії 0.1. Водзіпсьь



4.4. Програми практичної підготовки
Умови організації і проведення практик в Рівненському економіко- 

технологічному коледжі Національного університету водного господарства 
та природокористування регламентуються «Положенням про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993 р., 
«Методичними рекомендаціями для складання програми практики студентів 
вищих навчальних закладів України», затвердженими Міністерством освіти і 
науки України №31-5/97 від 14.02.1996 р., «Рекомендаціями про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України», ухваленими 
Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, протокол 
№5 від 24.04.2013 р. та «Положенням про проведення практики студентів 
Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету 
водного господарства та природокористування» від 07.11.2014 р.

Навчальний план підготовки молодших спеціалістів спеціальності
5.05160201 «Швейне виробництво» передбачає наступні види практик:

- навчальна практика: проводиться у 3-6 семестрах (16 тижнів) в 
навчальних майстернях коледжу;

- технологічна практика: проводиться у 7 семестрі (5 тижнів) на базових 
підприємствах м. Рівного;

- переддипломна практика: проводиться у 8 семестрі (4 тижні) на місцях 
майбутнього працевлаштування в місті та області.

Зміст, послідовність та завдання всіх видів практик визначаються 
наскрізною програмою -  основним навчально-методичним документом, яка 
розроблена цикловою комісією та затверджена методичною радою коледжу. 
Па її основі розроблені робочі навчальні програми та методичні 
рекомендаціг. ■

Експертна комісія проаналізувала 20% звітів про проходження практики 
студентів спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» на відповідність 
повноти виконання програмних завдань.

Комісія відзначає належний рівень розробки програм практик для 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заявленої 
спеціальносте відповідність матеріалів та результатів проходження 
всіх видів практик нормативним вимогам.

4.5. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт 
(проектів) і дипломних проектів

Навчальним -планом спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» 
передбачено виконання курсових робіт з дисциплін «Матеріалознавство», 
«Економіка та організація виробництва» та курсових проектів з дисциплін 
«Конструювання виробів», «Технологія виробів».

Методичні вказівки щодо їх виконання та тематика курсових робіт 
(проектів) розробляються викладачами спецдисциплін та затверджуються на 
засіданні циклової комісії. Вихідним документом для виконання курсової
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роботи (проекту) є завдання, яке видається студенту на початку семестру, в 
якому виконується робота. Графік консультацій керівника курсової роботи 
(проекту) доводиться до відома студентів через тиждень від початку 
семестру, в якому виконується робота.

Тематика курсових робіт (проектів) відповідає завданням навчальної 
дисципліни і охоплює актуальні питання діяльності майбутніх техніків- 
технологів.

Аналіз якості виконання та результатів курсових робіт (проектів) 
свідчить, пдо студенти мають сформовані навички науково-дослідної 
діяльності, вміють аналізувати джерела інформації, використовувати набуті 
теоретичні знання у практичній діяльності.

Державна атестація випускників спеціальності 5.05160201 «Швейне 
виробництво» проводиться у формі захисту дипломних проектів.

Викладачами спецдисциплін розроблені методичні вказівки до 
виконання дипломних проектів спеціальності 5.05160201 «Швейне
виробництво». Тематика дипломних проектів спрямована па розробку 
основної технологічної документації на виготовлення швейних виробів в 
умовах масового виробництва одягу з поточною формою організації; 
розрахунок основних параметрів потоку, планування та розподіл робочих 
місць в потоці.

Теми дипломних проектів розглядаються на засіданнях циклової комісії 
моделювання та технології швейних виробів, погоджуються із заступником 
директора з навчальної роботи і затверджуються наказом директора коледжу.

Експертна комісія констатує наявність методичних вказівок для 
виконання курсових робіт (проектів) і дипломних проектів та відзначає,
що тематика робіт актуальна, відповідає сучасному рівню розвитку___
виробництва, розроблена і затверджена в установленому порядку.

4.6. Пакети контрольних робіт для комплексної перевірки знань
У коледжі розроблені пакети комплексних контрольних робіт (ККР) з 

циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та 
природничо-наукової підготовки (фундаментальної) і професійно-практичної 
підготовки (фахової), які забезпечують у комплексі контрольний замір 
залишкових знань студентів спеціальності 5.05160201«Швейне 
виробництво».

У результаті проведеного аналізу пакетів ККР з усіх дисциплін 
навчального плану підготовки фахівців заявленої спеціальності на 
предмет актуальності і відповідності їх завданням, експертна комісія 
відзначає фахову спрямованість пакетів ККР та їх відповідність 
завданням замірів залишкових знань студентів.

4.7. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
Експертна комісія зазначає, що порядок, форми та методи контрольних 

зalvlipІБ зтіань і вмінь студентів зі снецівльності 5.05\ 6020\«Швейне 
виробництво» відповідають «Положенню про критерії оцінювання знань і
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вмінь студентів» (розглянуто і ухвалено на засіданні педагогічної ради від 
06.11.2014р., Протокол№3).

Система контролю та оцінювання знань і вмінь студентів складається з 
поточного та підсумкового етапів. Поточний контроль здійснюється під час 
проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті 
перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 
оцінювання рівня знань визначаються відповідною цикловою комісією.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 
атестацію студента. Семестровий контроль проводиться у формах 
семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної 
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. 
Критерії оцінювання знань та умінь студентів чітко сформульовані і 
визначені відповідно до традиційної 5-ти бальної системи.

Таким чином навчально-методичне забезпечення навчального процесу 
зі спеціальності 5,05160201«Швейне виробництво» в цілому відповідає 
ліцензійним умовам та вимогам акредитації щодо надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти.
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5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05160201 «Швейне 
виробництво» в Рівненському економіко-технологічному коледжі 
здійснюють 9 кваліфікованих педагогічних працівників, з яких 2 - мають 
вищу кваліфікаційну категорію, 1 -  першу категорію, З -  спеціалісти, З -  
майстри виробничого навчання. Один викладач має педагогічне звання 
«викл адач-метод ист».

Всі викладачі мають фахову освіту, вільно володіють українською 
мовою, методикою викладання фахових дисциплін. Базова освіта викладачів 
відповідає дисциплінам, які вони викладають.

Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з «Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників», затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010р. та Змін 
до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 
(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від
20.12.2011р.).

Призначення -на посади здійснюються наказом директора. На всіх 
педагогічних працівників оформлено особові справи, трудові книжки, в яких 
відображені всі зміни відповідно до наказів.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється шляхом навчання в 
Інституті післядипломної освіти Хмельницького національного університету. 
Київського національного університету технологій та дизайну. Національній 
академії педагогічних працівників України, ДВНЗ «Університет
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менеджменту освіти» та шляхом участі у методичних семінарах і 
конференціях різних рівнів.

Підвищення кваліфікації за п’ять років виконувалося в повному обсязі. 
ПІСЛЯ проходження стажування звіти викладачів заслуховуються па 
засіданнях циклової комісії та на педагогічній раді.

Постійне вдосконалення педагогічної майстерності здійснюється на 
заняттях школи педагогічної майстерності, семінарах, педагогічних 
читаннях, відкритих заняттях та в процесі взаємовідвідуваппя.

Голова випускової циклової комісії, Жильчук Альона Олександрівна 
закінчила у 2004 році Текстильний технікум Українського державного 
університету водного господарства та природокористування за спеціальністю 
«Швейне виробництво» та отримала диплом з диплом молодшого спеціаліста 
відзнакою з присвоєнням кваліфікації техніка-технолога. У 2009 році 
закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та отримала 
диплом спеціаліста з присвоєнням кваліфікації вчитель трудового навчання 
(обслуговуюча праця), основи підприємництва, креслення та БЖД. У 2016 
році вступила до Київського національного університету технологій та 
дизайну навчально-наукового інституту сучасних технологій навчання. У 
РЕТК Альона Олександрівна працює з 2006 року. Спершу майстром 
виробничого навчання, з 2013 року викладачем креслення та безпеки 
життєдіяльпості(за внутрішнім сумісництвом), а у 2016 році переведена на 
посаду викладача. Загальний стаж педагогічної роботи - 10 років.

У вересні 2016 року призначена головою циклової комісії моделювання 
та технології швейних виробів. Викладає навчальні дисципліни «Основи 
креслення», «Безпека життєдіяльності», «САПР виробів».

Брала участь у V науково практичному семінарі «Сучасні технології та 
обладнання у виробництві та навчальному процесі» (Хмельницький 
національний університет, факультет інженерної механіки, кафедра машин та 
апаратів 2015 р.)

Жильчук А.О. щорічно бере участь у Всеукраїнському швейному 
фаховому конкурсі «Калинове намисто»; у конкурсах молодих дизайнерів у 
м. Рівному, Хмельницьку та Києві; є постійним учасником Міжнародного 
конкурсу «Печорські каштани», який проводиться Київським національним 
університетом технологій та дизайну.

Навчальні заняття викладач проводить на високому професійному рівні. 
Систематично впроваджує у навчальний процес прогресивний педагогічний 
досвід, підтримує тісний зв’язок з викладачами ВНЗ І-П рівня акредитації 
області, постійно використовує матеріали періодичної та фахової літератури з 
технології виробів, наочні посібники, проблемні завдання, тести, підсумкові 
запитання, які спрямовані на розвиток мислення студентів і направлені на 
активізацію навчального процесу.
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Веде значну роботу в закладі щодо удосконалення навчально- 
методичного комплексу з предметів професійних дисциплін (розробник 
навчальних програм із предметів, що викладає, навчальних карт з вивчення 
матеріалу, що відводиться на самостійне опрацювання).

За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти Рівненщини у 2014 
році Жильчук А.О. нагороджена Почесною грамотою управління освіти і 
науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Експертна комісія проаналізувала стан кадрового забезпечення 
спеціальності 5,05160201«Швейне виробництво» і констатує, що в 
закладі систематично проводиться робота з підвищення кваліфікації та 
атестації педагогічних працівників, наявний педагогічний склад відповідає 
вимогам критеріїв щодо акредитації заявленої спеціальності за першим 
рівнем акредитації,

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З метою забезпечення навчального процесу матеріально-технічна база 
РЕТК НУВП відповідає встановленим вимогам та іншим нормативних 
документам.

Адміністрація Коледжу постійно займається соціальними питаннями, 
покращенням умов навчання та побуту, зміцненням здоров'я студентів та 
працівників.

Відповідно до наказу МОН України від 19.05.2016р. №541 «Про 
закріплення державного майна за Національним університетом водного 
господарства та природокористування» загальна площа всього нерухомого 
майна коледжускладаєі 1230,97м .У тому числі площа приміщень для 
навчальних занять студентів (учбовий корпус, учбово-лабораторний корпус, 
учбово-слюсарні майстерні, спортивний зал, тир, лабораторія ткацтва, корпус 
фізвиховання) становить 5761,37 м̂ ; гуртожитки -  3966,0 м^, інше майно -  
1503,6 м^

Для забезпечення виконання навчального плану за спеціальністю
5.05160201 «Швейне виробництво» використовується належно розвинена 
матеріально-технічна база: 11 лабораторій та спеціалізованих кабінетів і 4 
комп’ютерні лабораторії на 29 посадкових місць, які оснащені комп’ютерами 
(Intel Celeron, Intel Core2Duo). Програмне забезпечення складає 8 пакетів 
прикладних програм для розрахункових та проектних робіт. В 
спеціалізованому кабінеті «Суспільних дисциплін», комп’ютерних
лабораторіях «Інформатики та інформаційних технологій», «Інформатики та 
обчислювальної техніки», «Комп’ютерної техніки» є можливість
використання мультимедійного супроводу.

Відповідність навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та 
вимогам правил пожежної безпеки підтверджена відповідними висновками.
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Щорічно в Коледжі проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка 
наявності обладнання й матеріалів кабінетів і лабораторії. Списання 
застарілого обладнання проводиться спеціальними комісіями.

Матеріальне оснащення кабінетів і лабораторій дає можливість 
організувати навчальний процес відповідно до навчальних планів і програм з 
кожної спеціальності.

Всі штатні викладачі та допоміжний персонал забезпечені робочими 
місцями, у приміщеннях, які мають природне та штучне освітлення, 
підтримується нормальний температурно-вологістний режим, що становить 
+ 18 - +21 "С, відносна вологість повітря 60-80%. Навчальні лабораторії 
мають водовідвід, каналізацію, електропостачання, засоби пожежогасіння, 
індивідуальні та колективні засоби захисту персоналу відповідно до вимог 
будівельних норм і правил та спеціалізації лабораторій.

Згідно з додатком 9 ДБН В.2.2.-3-97 «Контрольні питомі показники 
розрахункової (нормованої) площі навчальних закладів» для вищих 
навчальних закладів в коледжі наявні та відповідають обов'язковим 
нормативам ДБН.

Експертна комісія зазначає  ̂ що стан матеріально-технічного 
забезпечення навчшіьного процесу в Рівненському економіко- 
технологічному коледжі НУВГП відповідає Ліцензійним умовам надання 
освітніх послуг зі спеціальності 5,05І60201«Швейне виробництво»,

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Основу інформаційного забезпечення процесу підготовки фахівців 
спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» складають бібліотечний 
фонд коледжу та електронні засоби інформації. Коледж має власну 
бібліотеку. Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.04.2017 року нараховує 
40059 тис. інформаційних документів, з них: навчальних видань -  31364 
прим., літературно- художніх -  8179 прим. Формування бібліотечного фонду 
проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага 
укомплектуванні надається навчальним виданням, підручникам, посібникам, 
спеціальній та довідковій літературі. Облік підручників відображається у 
книзі сумарного обліку бібліотечного фонду та в інвентарних книгах.

Для задоволення інформаційних потреб користувачів, підвищення 
доступності фондів бібліотеки до світових інформаційних ресурсів, 
спільними зусиллями викладачів та бібліотекарів формується електронна 
бібліотека підручників, що є незамінним в організації самостійного вивчення 
дисциплін.

Щороку бібліотечний фонд поповнюється новою літературою та 
періодичними виданнями. За останні три роки бібліотеці було подаровано 87 
книг на загальну суму 5932,0 грн.

У коледжі функціонує мережа Інтернет, що підведена на робочі місця, 
які використовуються для пошуку необхідної інформації.

Експертна комісія підтверджує, що наявний фонд бібліогеки повністю 
забезпечує студентів спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво»
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ОСНОВНИМИ джерелами інформації. Кількість посадкових місць у читальних 
залах, можливість доступу до мережі Інтернет, відповідає вимогам 
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Інформаційне забезпечення^ яке має Рівненський економіко- 
технологічний коледж НУВШ, в цілому дозволяє якісно готувати 
фахівців зі спеціальності 5.05160201«Швейне виробництво» і відповідає 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в галузі вищої освіти.

8. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Аналіз результатів освітньої діяльності, що проведений за показниками 
успішності навчання студентів (за результатами останньої екзаменаційної 
сесії та за контрольними вимірюваннями залишкових знань), підтверджує 
достатній рівень підготовки фахівців з дисциплін усіх циклів навчального 
плану підготовки фахівців з галузі знань 0516 «Текстильна та легка 
промисловість» зі спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Так, рівень знань студентів зі 
спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» за результатами написання 
комплексних контрольних робіт згідно з графіком проведення перевірки 
залишкових знань студентів, виявився середнім (Додаток Г).

Студенти спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» виконували 
ККРз :

-дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 
загальна успішність становить 100% при нормативі 90%, відхилення +10%, 
якісна - 52,55% при нормативі 50%, відхилення +2,55%;

- циклу природничо-наукової підготовки: загальна успішність становить 
100% при нормативі 90%, відхилення +10% , якісна - 53,23% при нормативі 
50%, відхилення +3,23%;

-циклу професійної та практичної підготовки: загальна успішність 
становить 100% при нормативі 90%, відхилення +10% , якісна - 53,06% при 
нормативі 50%, відхилення +3,06%».

Відхилення результатів порівняно з самоаналізом для дисциплін циклу 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки склала -5,02%; для 
дисциплін циклу природничо-наукової підготовки -3,81%; для дисциплін 
циклу професійної та практичної підготовки склала -5,76%, що не суперечить 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в галузі вищої освіти.

Порівняльний аналіз результатів виконання ККР при проведенні 
самоаналізу та акредитаційної експертизи студентами спеціальності
5.05160201 «Швейне виробництво» подано у Таблиці 2.

Курсові роботи та проекти виконуються за актуальними напрямами. 
Експертна комісія здійснила аналіз більше 20% курсових робіт з дисциплін 
«Матеріалознавство», «Економіка та організація виробництва» та курсових 
проектів з дисциплін «Конструювання виробів», «Технологія виробів». Всі 
курсові роботи та проекти відповідають встановленим вимогам ОПП, 
затвердженим темам і завданням.
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Результати захисту курсових робіт та проектів студентів спеціальності
5.05160201 «Швейне виробництво» подано у Додатку 2.

Практична підготовка студентів була оцінена шляхом перевірки 
щоденників навчальної практики, звітів-щоденників з технологічної 
практики, звітів з переддипломної практики.

Результати захисту звітів з навчальної, технологічної та переддипломної 
практик студентами спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» подано 
у Додатку 3.

Склад державної екзаменаційної комісії (ДЕК) формується відповідно до 
«Положення про порядок створення та організацію роботи державної 
екзаменаційної комісії у Рівненському економіко-технологічному коледжі 
НУВГП», яке розглянуто та ухвалено на засіданні методичної ради (протокол 
№6 від 05.01.2016 р), затверджено директором. До керівництва ДЕК 
залучаються провідні спеціалісти галузі.

Вибірково було проведено експертизу більше 20 % дипломних проектів, 
виконаних за останні три роки студентами спеціальності 5.05160201 «Швейне 
виробництво» та відзначено їх відповідність затвердженим темам і вимогам 
кваліфікаційної характеристики техніка-технолога.

Експертна комісія ознайомилася із звітами голів Державних 
екзаменаційних комісій про результати захисту дипломних проектів за 
останні три роки. За результатами аналізу експертна комісія констатує, що 
випускники спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» добре 
володіють системою знань, умінь, які необхідні для майбутньої професійної 
діяльності і спроможні успішно працювати у швейній галузі.

Результати захисту дипломних проектів студентів спеціальності
5.05160201 «Швейне виробництво» подано у Додатку 4.

Висновок: якісні характеристики підготовки фсихівців забезпечують 
державні гарантії якості вищої освіти зі спеціальності 
5.05160201«Швейне виробництво» і відповідають Ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг в галузі вищої освіти та Державним вимогам до 
акредитації.

Голова експертної комісії 0.1. Волзі нська



17

Таблиця 2
Порівняльна таблиця результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу 
та акредитаційної експертизи студентами спеціальності 5,05160201 «Швейне

№

з/н
На:іва

дисципліни
Курс,
група

Кіль
кість
сту
ден
тів,
осіб

Результати виконання 
ККР в період прове
дення самоаналізу

Результати виконання 
ККР в період проведен
ня акред. експертизи

Відхилення 
результатів порівняно 
3 самоаналізом, і / .
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£ ь

2 - і  
§ І
О • =
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но*5

ю
я
'х
<и
сх<ио
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2 'х 
§ Э 

'с

<  >.
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ю

' ї
<и
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іио

г *
§

'З 5

но
__

г;Я
Ю
35
'х
гіо.1)

и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1
Українська мова 
за професійним 
спрямуванням

ЗШВ-б 14/13 100 57,14 3,64 100 53,84 3,69 0 -3,3 -0,05

2 Культурологія 2ШВ-а 18/18 100 55,56 3,61 100 50,0 3,55 0 -5,56 -0,06
л
Д Історія України ЗШВ-б 15/13 100 60,0 3,67 100 53,8 3,54 0 -6,2 -0,13

Всього по циклу 100 57,56 3,64 100 52,55 3,58 0 -5,02 -0,05

Цикл природничо-наукової підготовки
1 Безпека

життєдіяльності
ЗШВ-б 15/13 100 60,0 3,6 100 53,84 3,69 0 -6,16 +0,09

2 Екологія 2ШВ-6 18/17 100 50,0 3,56 100 52,9 3,59 0 +2,9 +0,03

3

Основи
інформатика та 
комп’ютерної 

техніки

4ШВ-6 18/17 100 61,11 3,67 100 52,94 3,71 0 8,17 0,04

Всього 110 циклу 100 57,04 3,61 100 53,23 3,66 0 -3,81 +0,05

Цикл професійної та практичної підготовки
1 Матеріалозна

вство
2ШВ-6 17/17 100 52,94 3,76 100 47,06 3,58 0 -5,88 -0,18

2 і ехнологія 
виробів

4ШВ-а 17/17 100 64,70 3,94 100 58,8 3,82 0 -5,9 -0,12

3 Конструювання
виробів

ЗШВ-а 17/15 100 58,82 3,71 100 53,33 3,67 0 -5,49 -0,04

Всього по циклу 100 58,82 3,8 100 53,06 3,69 0 -5,76 -0,11

Голова експертної комісії: кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технологій та конетруювання швейних 
виробів Київеького національного університету 
технологій та дизайну
Експерт: спеціаліст вищої категорії, 
комісії напряму «Легка промислої 
коледжу сервісу і а дизайну

З висновками експср ітіої кол'
Рекгор НУВГП, д.с.-г.н., про

Директор коледжу

05 квітня 2017 р.
Голова експертної комісії

0.1. Водзінська
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/  В.С.Мо"іііинський 
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9. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Основними напрямами роботи системи забезпечення якості вищої освіти 
в Рівненському економіко-технологічному коледжі НУВГП є:

1. Розробка моделей підготовки фахівців в Коледжі (в основу розробки 
моделей підготовки фахівців в Коледжі закладаються наступні принципи: 
формулювання головних напрямків діяльності випускників на виробництві.
врахбвуючй~перспективи економічного розвитку ретїМуу '-тзивнения"^ 
врахування вимог виробників до основних знань^^^^мінь випускників^.^ 
Коледжу, необхідних- - для практичної _ ДІЯЛЬНШі^ яіі̂ іми сучасних

випускників-да-вдрі
проблем; підготовка конкурентоздатності випускників до підприємницької
Д1ЯІГШ0Ш Т -1Гр40В
розвитку особистості студентів Коледжу; розробка” структурно-логічної 
схеми та визначення дисциплін навчального плану, які забезпечать
підготовку випускників відповідно до розроблених моделей фахівців);

2. Рання професійна орієнтація учнів середніх шкіл регіону 
(інформаційна діяльність в загальноосвітніх закладах міста та області; в 
професійно-технічних закладах міста та області; через засоби масової 
інформації; на підприємствах-базах практики; під час проведення тижнів 
спеціальностей, ярмарок професій, днях відкритих дверей);

3. Планування діяльності навчального закладу (система планування 
закладу включає: перспективний план роботи Коледжу, річний план, плани 
роботи структурних підрозділів (бібліотеки, відділень, навчальної частини, 
навчально-методичної роботи, виховної роботи, навчально-виробничої 
практики, психологічної служби тощо); плани роботи педагогічної та 
методичної ради; плани роботи циклових комісій, гуртків, секцій, завідувачів 
кабінетів і лабораторій, кураторів академічних груп; план роботи 
методичного семінару з вдосконалення педагогічної майстерності викладачів 
та викладачів - початківців; плани органів студентського самоврядування; 
графіки, розклади занять та позааудиторних заходів);

4. Удосконалення навчального плану та змісту навчання з дисциплін 
(навчальні плани всіх спеціальностей у Коледжі складені на підставі ОПП та 
структурно-логічної схеми підготовки молодших спеціалістів і чітко 
визначають перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та 
їх обсяг, ірафіки навчального процесу, форми та засоби проведення 
поточного та підсумкового контролю. Для реалізації змісту освіти на 
освітньо-кваліфікаційному рівні „молодший спеціаліст” відповідно до 
стандартів вищої освіти у Коледжі робочими групами викладачів випускових 
циклових комісій розроблені варіативні частини ОКХ та ОПП. При виборі 
предметів вибіркової варіанти ОПП Коледж виходив із важливосіі їх для 
практичної роботи молодшого спеціаліста та аналізу зібраних відгуків і 
побажань провідних фахівців про труднощі, які виникають у практичній 
діяльності);

Голова експертної комісії О.І. Водзінська
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5. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в Коледзісі{д,ш 
успішної реалізації вивчення дисциплін навчального плану розроблені 
навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД) - сукупність 
нормативних та навчально-методичних матеріалів в паперовій та електронній 
формах, необхідних і достатніх для ефективного виконання студентами 
робочої програми навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом 
спеціальності. До складу НМКД входять: навчальна програма дисципліни; 
робоча навчальна програма дисципліни; перелік питань, що виносяться на 
залік; перелік питань, що виносяться на екзамен; екзаменаційні білети; 
матеріали контрольних заходів з дисципліни (пакет комплексної контрольної 
роботи, пакет директорської контрольної роботи); конспекти лекцій з 
навчальної дисципліни; методичні вказівки (рекомендації) для проведення 
семінарських та практичних занять, лабораторних робіт; пакет візуального 
супроводу дисципліни; засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 
методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи 
студентів з дисципліни; методичні вказівки щодо виконання та тематика 
курсових робіт (проектів); методичні вказівки щодо виконання та тематика 
дипломних робіт (проектів); тематика науково-пошукових та творчо- 
пошукових робіт; фонд законодавчого та інструктивно-методичного 
матеріалу; електронний варіант НМКД);

6. Впровадження системи моніторингу рівня знань студентів 
(реалізація системи моніторингу рівня знань студентів здійснюється в 
Коледжі у формі поточного, проміжного і підсумкового контролю.

Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних 
занять. Основне завдання поточного контролю - перевірка рівня підготовки 
студентів за визначеною темою (навчальним елементом). Основна мета 
поточного контролю - забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та 
студентами, управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, 
одержана при поточному контролі, використовується як викладачем -  для 
коригування методів і засобів навчання, так і студентамй-- для планування 
самостійної роботи. Поточний контроль пов’язаний з усіма видами 
навчальної роботи. Це і вибіркове усне опитування, опитування тестами, 
програмоване опитування, письмове опитування, опитування біля дошки, 
контрольна або самостійна робота, перевірка виконаних домашніх завдань, 
оцінка рефератів, перевірочні (директорські) контрольні роботи, які 
проводяться на лекціях (усний, тестовий),практичних, лабораторних та 
семінарських заняттях. Форми проведення поточного контролю та критерії 
оцінювання рівня знань визначаються відповідною предметно-цикловою 
комісією. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основою 
для заповнення викладачами журналу-обліку роботи академічної групи. В 
журналі відображаються накопичені бали за всі види робіт, передбачені 
робочою навчальною програмою дисципліни.

Проміжний контроль проводитися у вигляді заліків, іспитів, курсових 
 ̂ та проектів, ЗВІТІ!
Голова експертної комісії

робіт та проектів, звітів про проходження навчал^ої та  ̂ виробничої
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практики. Його мета - оцінити роботу студента за певний період, отримані 
ним теоретичні знання, розвиток творчого мислення^ набуття навичок 
самостійної роботи, вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх 
до вирішення практичних завдань.

Найважливіша роль у розвитку самостійної і творчої роботи студентів 
належить курсовим проектам (роботам). Курсовий проект (робота) - це 
самостійне наукове дослідження студента, одна із форм навчальної та

курсу дисїГйпліни, поглибленого розгЖд)^ ТіевНОЇ аіЩ'Шїьнот“ науШвог 
проблеми. Курсові проекти (роботи) виконуються студентом у межах годин, 
що відводяться на вивчення відповідних дисциплін. Метою курсових 
проектів (робіт) є закріплення, поглиблення та узагальнення знань отриманих 
студентом в даній галузі, прищеплення елементів наукового дослідження в 
процесі самостійної роботи над конкретною темою (проблемою). Перелік 
дисциплін, за якими за час навчання студент готує курсовий проект (роботу) 
та їх розподіл за семестрами, встановлюється навчальним планом 
спеціальності. Організація та керівництво підготовкою студентами курсових 
проектів (робіт) здійснюється випусковими цикловими комісіями, на яких 
викладаються дисципліни, за якими передбачений даний вид роботи. 
Тематику курсових проектів (робіт) розробляє і пропонує випускова циклова 
комісія, орієнтуючись на бази практик. Від вдало обраної теми залежить 
успіх курсового дослідження, яке потім може перерости в дипломне. 
Основна вимога до тематики курсових проектів (робіт)- актуальність теми, 
наявність у ній новизни. Керівництво курсовими проектами (роботами) має 
бути доручено найбільш кваліфікованим викладачам. При розподілі робіт 
між керівниками у кількісному відношенні враховується можливість 
викладачів щодо забезпечення кваліфікованими консультаціями. Результати 
виконання курсових проектів (робіт) систематично обговорюються на 
засіданнях циклових комісій. Вимоги до якості організації курсового проекту 
(роботи): своєчасна підготовка і затвердження цикловою комісією завдань, 
термінів видачі і графіка виконання; призначення і затвердження керівників 
курсових проектів (робіт); своєчасна видача завдань з курсових проектів 
(робіт); наявність індивідуальних графіків виконання курсових проектів 
(робіт); внесення в розклад годин консультацій для студентів, що виконують 
курсові проекти (роботи); дотримання студентами термінів кожного етапу 
роботи. Курсовий проект (робота) вважається одним із етапів написання 
дипломного дослідження і є важливим засобом підготовки студента до 
випускних екзаменів.

Засобом підсумкового контролю якості підготовки фахівців у 
Рівненському економіко-технологічному коледжі НУВГП є виконання та 
захист дипломного проекту за фахом. Дипломне проектування є засобом 
об'єктивного контролю якості вищої освіти фахової підготовки студентів, 
який встановлюється за результатами захисту дипломного проекту, що 
складається з теоретичної частини (пояснювальна записка) та практичної
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частини (завдання, для реалізації якого використовуються персональні 
комп'ютери). Для проведення державної атестації - дипломного проектування 
зі спеціальностей створюється Державна екзаменаційна комісія, яка діє 
впродовж календарного року. Державна комісія перевіряє науково- 
теоретичну та практичну підготовку випуекників, вирішує питання про 
присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання 
державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції 
щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у 
вищому навчальному закладі);

1 .Моніторинг професійної діяльності педагогічних
працівникіе{моті:о^\тг професійної діяльності педагогічних працівників у 
Рівненському економіко-технологічному коледжі проходить за напрямами: 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників; періодична 
атестація педагогічних працівників; рейтингова оцінка роботи педагогічних 
працівників);

8. Розробка заходів з покращення якості підготовки 
фах/вг//в(інформаційною основою управління якістю освіти є моніторинг 
якості освіти, спрямований на отримання оперативної та достовірної 
інформації про якість освітніх результатів, умов досягнення освітніх 
результатів і ціни досягнення якісно нових освітніх результатів. Моніторинг 
є цілісним управлінським інструментом, який дозволяє зібрати, зберегти, 
обробити, поширити інформацію про діяльність педагогічної системи, 
визначити її стан і спрогнозувати розвиток. Результати вищезазначених 
моніторингових досліджень в Коледжі обговорюються на засіданнях 
циклових комісій, методичної, педагогічної ради, відповідно до яких 
складається «Перспективний план роботи Рівненського економіко- 
технологічного коледжу НУВГП на навчальний рік».

Адміністрація Коледжу має можливість виявити тенденції і відстежити 
закономірності діяльності закладу і відповідно намітити зміни, які слід 
запровадити, визначити стратегічні пріоритети, за якими буде відбуватися 
розвиток навчального закладу. В 2016-20 ІУнавчальному році проводиться 
моніторингове дослідження методичної роботи викладачів загальноосвітніх 
дисциплін. Очікувані результати від здійснення моніторингу методичної 
роботи: одержати об'єктивну інформацію про рівень якості освіти
загальноосвітніх дисциплін; одержати об'єктивну узагальнену інформацію 
про етап навчально-методичної роботи, приймати відповідні рішення і 
прогнозувати розвиток освіти; планувати роботу з конкретними групами 
викладачів щодо виявлених проблем та формувати рекомендації як 
загального характеру, так і для кожного викладача; забезпечити підвищення 
кваліфікації педагогів з окремих методичних проблем; прогнозувати 
необхідні дії викладачів у викладанні окремих навчальних дисциплін; 
створити ситуації зацікавленості педагогів у незалежній об'єктивній оцінці 
власної професійної компетенції, пошуку нових інноваційних технологій у 
викладанні навчальних дисциплін.

Голова експертної комісії ( 0.1. Водзінська

21



Подальшої розробки потребують технологія й інструментарій 
внутрішнього моніторингу якості освіти Коледжу з урахуванням індикаторів 
і показників, що працюють на основі принципів додатковості та дозволяють 
залучити до управління якістю всіх суб’єктів освітнього процесу й визначити 
місце й роль кожного з них у цій взаємодії. Для цього в майбутньому 
планується створити відділ моніторингу якості організації і проведення 
навчальних занять, до складу якого включити провідних викладачів і 
методистів, які є фахівцями з певної спеціальності.

Ознайомившись із системою забезпечення якості вищої освіти в 
Рівненському економіко-технологічному коледжі НУВГП комісія 
констатує відповідність її основним напрямкам роботи.
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10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА 
ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

10.1. Зауваження попередньої експертної комісії Міністерства освіти
і науки України

В 2012 році експертною комісією Міністерства освіти і науки України 
керівництву навчального закладу було рекомендовано наступне:

-  продовжити роботу з розширення та оновлення матеріально- 
технічної бази коледжу з підготовки фахівців спеціальності 
5.05160201 «Швейне виробництво»;

-  працювати над удосконаленням комп’ютерного забезпечення 
навчального процесу;

-  працювати над впровадженням новітніх технологій навчання з 
використанням сучасної комп’ютерної техніки;

-  систематично поповнювати бібліотечний фонд фаховими та 
періодичними виданнями, а також електронними конспектами лекцій з 
фахових дисциплін.

На виконання вищезазначених зауважень та рекомендацій у 
Рівненському економіко- технологічному коледжі вжито наступні заходи:

- згідно з сучасними науковими і технічними досягненнями в Коледжі
постійно оновлюється матеріально-технічна база, зокрема, в
міжакредитаційний період було придбано наступне мультимедійне 
обладнання: цифровий фотоапарат (1 шт.), цифрова відеокамера (1 шт.), 
мультимедійний проектор (З шт.), екран (2 шт.), плазмовий телевізор (З шт.), 
радіомікрофон (4 шт.), інтерактивна дошка (1 шт.);

- навчальний Процес зі спеціальності організований з урахуванням 
можливостей сучасних інформаційних технологій навчання; підготовка 
фахівців базується на концепції безперервної комп’ютерної підготовки 
протягом усього періоду навчання, що сприяє систематичному поглибленню 
студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з 
обчислювальною технікою; оновлено банк прикладних комп’ютерних 
програм для проведення практичних завдань з нав^у^ьни^«: дисциплін
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Професійної та практичної підготовки, до складу якого належать: MS 
Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, Antivirus, Borland Pascal, 
Adobe Reader, САПР «КОМПАС», AutoCAD;

навчальні кабінети та бібліотека Коледжу поповнились 
сучасними комп’ютерами у загальній кількості 40 шт., з підключенням їх до 
глобальної мережі Internet та засобами візуалізації навчального матеріалу. 
Безкоштовний доступ до ресурсів мережі Інтернет здійснюється за 
допомогою технології Wi-Fi. Всі комп'ютери з'єднані в єдину комп'ютерну 
мережу, що дозволяє дуже ефективно проводити обмін даними та передавати 
будь-які дані між робочими місцями, які обладнані комп'ютерами;

бібліотечний фонд закладу поповнився новими виданнями 
фахового спрямування державною мовою:

2013р. - 52 примірника на суму 1779,00 грн.
2014р. - 71 примірник на суму 4642,00 грн.
2015р. - 90 примірників на суму 4235,70 грн.
2016 р. - 65 примірників на суму 3643,97 грн.;
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створено електронну базу навчально-методичних матеріалів 
формування якої ведеться у тісній співпраці з усіма цикловими комісіями 
коледжу. Наразі електронна база даних фахової літератури для спеціальності 
5.05160201 «Швейне виробництво» налічує 323 електронних версій 
підручників.

Висновок: Експертна комісія констатує  ̂ що зауваження попередньої 
експертної комісії МОН України усунено,

10.2. Результати попередньої експертизи акредитаційних матеріалів
За результатами попередньої експертизи поданих акредитаційних 

матеріалів акредитаційної справи, експертній комісії МОН, що проводить 
акредитаційну експертизу у Рівненському економіко-технологічному коледжі 
НУВГП, доручено з'ясувати такі питання:

1. Відсутні документи про відповідність приміщень вимогам 
правил пожежної безпеки (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015р.),

Експертна комісія перевірила інформацію в ЄДЕБО щодо наявності 
документів, які свідчать про відповідність приміщень вимогам правил 
пожежної безпеки та встановила, що адміністратором ЄДЕБО було внесено 
наступні документи:

-Наказ МОН України від 19.05.2016р. №541 «Про закріплення 
державного майна за Національним університетом водного господарства та 
природокористування»;

- Висновок Рівненського міськрайонного управління ГУ ДСНС України 
у Рівненській області № 01/225 від 06.02.2017р.

2. Інформагря щодо розподілу площ навчальних приміьцень має 
помилки та невідповідності між таблиі{ями 2.9, 2.10, 2.13.

Експертною комісією з’ясовано, що відомості щодо розподілу площ 
навчальних приміщень не відповідають дійсності у зв’язку із допущеною
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технічною помилкою. На даний час в таблиці внесені зміни відповідно до 
наказу МОН України від 19.05.2016р. №541 «Про закріплення державного 
майна за Національним університетом водного господарства та 
природокористування» та усунені недоліки в підрахунку площ приміщень, 
що дало можливість здійснити перевірку забезпеченістю закладу 
навчальними приміщеннями. Оновлені дані відображаються в таблиці 
Додатку 5.

3. У поданих акредитаційних матеріалах відсутній навчальний 
план, за яким будуть навчатися студенти.

Експертна комісія зазначає, що навчальні плани у РЕТК НУВГП на 
2016/2017 н.р. складені відповідно до листа ІМЗО від 21.06.2016 №2.1/10- 
1606 «Про особливості формування навчальних планів підготовки молодших 
спеціалістів на 2016/2017 н.р.», прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про вищу освіту» і затверджені Педагогічною радою коледжу та 
ректором університету. Навчальні плани для студентів І курсу розроблені 
згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою КМУ від 29 
квітня 2015 р. № 266 та відповідно до актів узгодження .(Додаток 6)

4. Відсутня інформація щодо навчально-методичного забезпечення 
державної атестації студентів.

Щодо відсутності забезпечення державної атестації студентів, комісія 
відзначає, що дана загальна інформація подана в п. 4.5. експертних 
висновків, а детальний опис організації та проведення державної атестації 
студентів спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво подано у 
Додатку 7.
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти та державних

вимог до акредитації

Порівнильна таблиця відповідності
стану кадрового забезпечення Рівненського екопоміко-технологічного коледжу 

Національного університету водного господарства га природокористування Ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти спеціальності 5.05160201 «Швейне

виробниц'гво»
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№
з/
п

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4 5
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності

1.1 Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних 
годин соціальїю-гумапітаріюго циклу 
дисциплін навчального плану спеціальності 
(% від кількості годин)

- - -

у тому числі, які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

- - -

1.2 Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних 
годин фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових 
навчальних дисциплін)

- - -

у тому числі, які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

- - -

3 них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється нрирівнюваги двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безггерервної науково-педагогічної роботи в 
даному навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з 
грифом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України або монографій, до 
одного доктора наук або професора)

- - -

1.3 Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних 
годин фахових дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин)

- -
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1 2 3 4 5
у тому числі, які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

- - -

3 них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної робо ти в 
даному навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з 
грифом Міністерс тва осві їи і науки, молоді 
та спорту України або монографій, до 
одного док тора наук або професора)

- - -

1.4 Частка педагогічних працівників вищої
категорії, які викладають лекційні години
дисциплін навчального плану спеціальності
та працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи (% від кількості
годин для кожного циклу дисциплін 
навчального плану)
-цикл гуманітарних та соціально- 
економічних дисциплін;
-цикл дисциплін математичної, природничо-

25 65,07 -140,07

25 40,95 + 15,95
наукової підготовки
- цикл дисцигигін професійної та практичної 25 54,58 +29,58
підготовки;

1.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ + +

1.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної

— — —

науково-ііедагогічної спеціальності:
доктор наук або професор - - -
кандидат наук, доцент - - -

Г олова експертної комісії: кандидат технічних наук, 
доцент кафеіфи технологій та конструювання швейних 
виробів Київського національного університету 
технологій та дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, і олова циклової 
комісії напряму «Легка промисловість» Білоцерківського 
коледжу сервісу та дизайну

З висновками експертної комісії ознайо 

Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор
/ / і

//<■11 а.
Директор коледжу

05 квітня 2017 р.

Голова експертної комісії

^ 7 2 /  / /  / ? /В.С. Мошинський

• ^ В.В. Дем’янюк

о . І. Водзінська
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Порівняльна таблиця дотримання
технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціатьності

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
пока:иіика

Відхилення 
фактичної 0 

значення 
показника від 
нормативного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально- технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

2,4 10,4 +8

2.3абезпеченість мул ь ги медійпим 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

10 33,3 +23,3

3.Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + +
2) пунктів харчування + +
3) актового чи концертного залу + +
4) спортивного залу + +
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + +
6) медичного пункту + +
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком(мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

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

+ +

ТЕХНОЛОГІЄ
щодо навчально-методичного забезпеченн5

[НІ ВИМОГИ
І освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми +

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ +

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

-н +

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

+ +

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ +

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

+ т

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атес тації здобувачів

-т +

Голова експертної комісії ОЛ. Водзінська
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

не менщ як 
два наймену

вання 14 + 12

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненоіо 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами осві ти)
Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атсстаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ +

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

ЗО 35 +5

Голова експертної комісії; кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технологій та конструювання швейних 
виробів Київського національного університету 
гехнологій та дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової 
комісії напряму «Легка промисловість» Білоцерківського 
коледжу сервісу та дизайну

 ̂висновками експертної комісії озіі̂  
Рекі ор НУВГП, д.с.-г.н., професор

0.1. Водзінська

О.В. Поліщук

>7? ? 'її: В.С.Моіиинський

Директор коледжу

05 квітня 2017 р.

Дем’янюк

Голова експертної комісії О.І. Водзінська
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Порівняльна таблиця відповідносгі
стану якісних характеристик Рівненського економіко-технологічного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування Державним 
вимогам до акредитації спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво»

№

з/
п

Назва показника (нормативу)

Значе
ння

пока
зника
(норма
-тиву)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичної 0 

значення 
показника 

від
нормативи

ого
1 2 4 5

Якісні характеристики підгоі овки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 

освіти

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

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу 
за останні 5 років, %

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менще 2.

2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:

- успіщно виконані контрольні завдання, % 90 100 МО

якісно (на 5 і 4) виконані контрольні 
завдання, %

50 52,55 +2,55

2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:

- успіщно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) виконані кон грольні завдання, % 50 53,23 3,23

2.3. Рівень фахової підготовки:

- успіщно виконані завдання з дисциплін фахової 
підготовки, %

90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) ви-конані контрольні завдання з 
дисциплін фахової підготовки, %

50 53,06 +3,06

л Чисельність викладачів постійного складу, які 
обслуговують спеціальність та займаються 
вдосконалсініям навчатьно - методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою

100 100 -

Голова експертної комісії О.І. Водзінська
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1 2 3 4 5
підручників та навчальних посібників, %

4. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів та результатів їх діяльності

- - -

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

+

г  олова експертної комісії: кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технологій та конструювання швейних 
виробів Київського національного університету 
технологій іа дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової 
комісії напряму «Легка промисловість» Білоцерківського 
коледжу сервісу та дизайну

З висновками експертної комісії о 
Ректор НУВГП, д.с.-глі., професо

0.1. Водзінська

О.В. Поліщук

Директор коледжу

05 квітня 2017 р.

В.С.Мошинський 

В.В. Дем’янюк

Голова експертної комісії
У
0.1. Водзінська
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТІВ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці 

відповідності показників акредитаційним вимогам, стану матеріально- 

технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення, експертна 

комісія дійшла висновку, що рівень підготовки молодших спеціалістів зі 

спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво» галузі знань 0516 

«Текстильна та легка промисловість» у Рівненському економіко- 

техпологічному коледжі Національного університету водного господарства та 

природокористування в цілому відповідає встановленим нормативним вимогам 

та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне зробити такі зауваження 

та пропозиції, що не знижують загальної позитивної оцінки:

1. Постійно розширювати та оновлювати матеріально-технічну базу 

коледжу з підготовки фахівців спеціальності 5.05160201«Швейне 

виробництво»;

2. Удосконалювати інформаційне забезпечення навчального процесу 

шляхом розширення використання сучасних ліцензованих пакетів 

прикладних програм;

3. Працювати над впровадженням новітніх технологій навчання в 

середовищі Моосіїе;

4. Постійно оновлювати комплектацію бібліотечних фондів новими 

надходженнями наукових, навчально-методичних та періодичних фахових 

видань для підготовки фахівців зі спеціальності 5.05160201 «Швейне 

виробництво»;

5. Вдосконалювати профорієнтаційну (роз'яснювальну) роботу з 

учнями загальноосвітніх шкіл з метою виконання ліцензованого обсягу 

спеціальності відповідно до потреб ринку праці.

ВИСНОВОК, Експертна комісія робить висновок про можливість 

акредитації спеціальностіЗ.05160201«Швейне виробництво» у

Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного

Голова експертної комісії 1̂ -1. Водзінська
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університету водного господарства та природокористування за освітньо- 

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом 50 

осіб на денну та 15 осіб на заочну форми навчання.

Голова експертної комісії; кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технологій та конструювання швейних 
виробів Київського національного університету 
гехнологій та дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової 
комісії напряму «Легка промисловість» Білоцерківського 
коледжу сервісу та дизайну

 ̂висновками експертної комісії озіі 
Рекі ор НУВГП, д.с.-г.н., професор

0.1. Водзінська

//
О.В. Поліщук

Директор коледжу

05 квітня 2017 р.

7 7  1 ?  у/ ^̂ В.С.Моінинський

-В .в. Дем’янюк

Голова експертної комісії 0 1  Водзінська



«ПОГОДЖЕНО» 
Ълова експертної комісії 

МОН-1
'хг

2017 р.
V) ґ ґ і *7 О.І. Водзінська

« ЗЛВТЕРДЖЕНО» 
Д^ектор РЕТК НУВГП

-- В.В. Дем’янюк 
2017 р.
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Додаток 1

Г рафік
проведення перевірки залишкових знань студентів спеціальності 5.05160201«Швейне 

виробництво» у Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного 
уіііверситеїу водного господарства та природокорисгуванпя

№
п /

п
Назва

дисципліни
Дата

проведенн
я

Час
прове
дення

Ауди
торія

Курс,
група

К-сть
сту
ден
тів

Експерт МОН 
України Викладач

І.Ц икл гум аніт арної та соціально-економ ічної підгот овки
1. Українська 

мова за про
фесійним 
спрямуванням

04.04.2017 11:50-
13:10

31 3
ШВ-Б

14

О.І. Водзінська 
О.В. Поліщук

Бережняк О.М

2. Культурологія 04.04.2017 10:00- 
11:20

5 2
ШВ-А

18 Пасічник О.А.

3. Історія України 05.04.2017 10:00-
11:20

5 3
ШВ-Б

14 Ковсільчук Б.С.

2.Ц икл природничо-наукової підгот овки
4. Безпека

Ж И  Г ' Г Є Д І Я Л Ь Н О С Т І

03.04.2017 10:00-
11:20

55 3
ІІ1В-Б

14

О.І. Водзінська 
О.В. Поліщук

Жильчук А.О.

5. Екологія 03.04.2017 11:50-
13:10

5 2
ШВ-Б

18 Володько Р.В.

6. Основи інфор
матики та об
числювальної 
техніки

05.04.2017 08:30-
09:50

11 4
ШВ-Б

17 Мельник М.В.

З.Ц икл проф есійної т а практ ичної підгот овки
7. Матеріалознав

ство
04.04.2017 10:00-

11:20
49 2

ШВ-Б
18

О.1. Водзінська 
О.В. Поліщук

Ткачук І.О.

8.

9.

Технологія
виробів

03.04.2017 11:50-
13:10

56 4
ШВ-А

17 Прийма Л.Я.

Конструювання
виробів

05.04.2017 11:50-
13:10

50 3
ШВ-А

17 Хорєва В.С.

Голова експертної комісії

Заступник директора з навчальної роботи

Голова експертної комісії
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Додаток 2

№
з/п

Назва навчальної 
дисципліни Курс Група Кількість

студентів

З’явилося на 
захист

Одержали оцінки при самоаналізі Успішність,
% Сер.

бал
осіб % 5 і 3 2 абс. якісна

осіб % осіб % осіб % осіб %
] 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ОКР «молотший спеціаліст»
2015-2016 н.р.

1
Курсовий проект 3 

дисципліни «Технологія 
виробів»

4 ШВ-б 20 20 100 8 40 9 45 3 15 - - 100 85 4,25

2
Курсова робота з 

дисципліни «Економіка та 
організація виробництва»

4 ШВ-б 20 20 100 16 80 1 5 3 15 - - 100 85 4,65

3
Курсовий проект 3 

дисципліни «Технологія 
виробів»

4 ШВ-а 19 19 100 8 42,11 9 47,37 2 10,53 - - 100 89,47 4,32

4
Курсова робота з 

дисципліни «Економіка та 
організація виробництва»

4 ШВ-а 19 19 100 11 57,89 7 36,84 1 5,26 - - 100 94,73 4,53

3
Курсовий проект 3 

дисципліни
«Конструювання виробів»

ШВ-б 18 18 100 3 16,67 10 55,56 5 27,78 - - 100 72,22 3,89

4
Курсовий проект 3 

дисципліни
«Конструювання виробів»

3 ШВ-а 18 18 100 8 44,44 5 27,78 5 27,78 - - 100 72,22 4,17

5
Курсова робота з 

дисципліни 
«Матеріалознавство»

2 ШВ-б 15 15 100 4 26,67 5 о ^ л л 6 40 - - 100 60 3,87

6
Курсова робота з 

дисципліни 
«Матеріалознавство»

2 ШВ-а 17 17 100 17,65 11 64,71 п2) 17,65 - - 100 82,35 4,00

_2014-2015 н.р.

?

олова ск'спертної комісії О.І. Водзінська
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7
Курсовий проект 3 

дисципліни «Технологія 
виробів»

4 ШВ-б 20 20 100 10 50 9 45 1 5 - - 100 95 4,45

8
Курсова робота з 

дисципліни «Економіка та 
організація виробництва»

4 ШВ-б 20 20 100 10 50 10 50 - - - - 100 100 4,5

9
Курсовий проект 3 

дисципліни «Технологія 
виробів»

4 ШВ-а 19 19 100 15,79 12 63,15 4 21,05 - - 100 78,95 3,95

10
Курсова робота з 

дисципліни «Економіка та 
організація виробництва»

4 ШВ-а 19 19 100 15,79 12 63,15 4 21,05 - - 100 78,95 3,95

11
Курсовий проект 3 

дисципліни
«Конструювання виробів»

3 ШВ-б 20 20 100 10.00 12 60.00 6 30.00 - - 100 70.00 3.8

12
Курсовий проект 3 

дисципліни
«Конструювання виробів»

л ШВ-а 21 21 100 10 47.62 7 4 19.05 - - 100 80.95 4.29

13
Курсова робота з 

дисципліни 
«Матеріалознавство»

2 ШВ-б 19 19 100 2 10.53 11 57.89 6 31.58 - - 100 68.42 3.79

14
Курсова робота з 

дисципліни 
«Матеріалознавство»

2 ШВ-б 19 19 100 6 31.58 7 36.84 6 31.58 - - 100 68.42 4.00

2013-2014 н.р.

15
Курсовий проект 3 

дисципліни «Технологія 
виробів»

4 ШВ-б 20 20 100 10 50.00 9 45.00 1 5.00 - - 100 95.00 4.45

16
Курсова робота з 

дисципліни «Економіка та 
організація виробництва»

4 ШВ-б 20 20 100 10 50.00 10 50.00 - - - - 100 100 4.50

17
Курсовий проект 3 

дисципліни «технологія 
виробів»

4 ШВ-а 19 19 100 3 15.79 12 63.16 4 21.05 - - 100 78.95 3.95

18
Курсова робота з 

дисципліни «Економіка та 
організація виробництва»

4 ШВ-а 19 19 100 15.79 12 63.16 4 21.05 - - 100 78.95 3.95

Голова експертної комісії V/1 /1 'A v J  0.1. Водзінська
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19
Курсовий проект 3 

дисципліни
«Конструювання виробів»

3 ШВ-б 23 23 100 9 39.13 7 30.43 7 30.43 - - 100 69.57 4.09

20
Курсовий проект 3 

дисципліни
«Конструювання виробів»

3 ШВ-а 23 23 100 6 26.09 9 39.13 8 34.78 - - 100 65.22 3.91

21
Курсова робота з 

дисципліни 
«Матеріалознавство»

2 ШВ-б 22 22 100 4 18.18 11 50.00 7 31.82 - - 100 68.18 3.86

22
Курсова робота з 

дисципліни 
«Матеріалознавство»

2 ШВ-а 22 22 100 3 13.64 9 40.91 10 45.45 - - 100 54.55 3.68

Голова експертної комісії: кандидат технічних наук, доцент кафедри 
технологій та конструювання швейних виробів Київського національного 
університету технологій та дизайну

О.І. Водзінська

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії напряму 
«Легка промисловість» Білоцерківського коледжу сервіс>

З висновками експертної комісії ознайомлений:  ̂
Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор

Директор коледжу

05 квітня 2017 р..

О.В. Поліщук

о
а  о , , , ,  . В.С.Мошинський

В.В. Дем’янюк

Голова експертної комісії О.І. Водзінська
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Додаток З

Результати виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності
5.05160201 «Швейне виробництво»

№
з/іі

Практика
К-сть 

студен 
ті в

Одержали оцінки 
(кількість/%)

Уснішність,
%

Сер.
бал

5 4 3 2 абс. якісна
1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014 р.

1 Техноло
гічна 39 28 71,79 8 20,51 3 7,69 - - 100 92,31 4,64

2015 р.

2 І’ехноло-
гічна

45 24 53,33 16 35,56 5 11,1
1

- - 100 88,89 4,42

2016 р.

3 Техноло
гічна

39 31 79,49 6 15,38 2 5,13 - - 100 94,87 4,74

2014 р.

1 Перед
дипломна 39 16 41,03 20 51,28 7,69 - - 100 92,31 4,33

2015 р.

2 Перед
дипломна 45 22 48,89 20 44,44 3 6,67 - - 100 93,33 4,42

2016 р.

Перед
дипломна 39 29 74,36 7 17,95 л

J 7,69 - - 100 92,31 4,67

Голова ексіїер гної комісії: кандидат технічних наук, доцент 
кафедри технологій та конеіруювання швейних виробів 
Київеького національного універеитету технологій та дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 
напряму «Легка промисловість» Білоцерківськ^рз-^йШі^жу 
сервісу та дизайну

З висновками експертної комісії озпа 
Ректор НУВГ11, д.с.-глі., професор

О.І. Водзінська

Директор коледжу 

05 квітня 2017 р..

1 олова експертної комісії

7.

О.В. Поліщук

W / J / / / / >  В.С.Мошинський 

']] ^  ц Дем’янюк

о . І. Водзінська
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Додаток 4

Результати захисту дипломного проекту студентами зі спеціальності 5.05160201
«Швейне виробництво»

№

з/п
Державна
атестація

К-
сть

сту-
дсп-
тів

Одержали оцінки 

(кількість %)
Успішність,

% Сер.

бал
5 4 3 2 абс якісна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014 р.

1 Дипломний
проек'г 39 10 25,64 22 56,41 7 17,95 - - 100 82,05 4,07

2015 р.

2 Дипломний
проект 45 20 44,45 19 42,22 6 13,33 - - 100 86,66 4,31

2016 р.

3 Дипломний
проект 39 21 53,84 12 30,77 6 15,39 - - 100 84,61 4,38

Голова експертної комісії: кандидат технічних наук, доцент 
кафедри технологій та конетруїоваїїня швейних виробів 
Київського національного університету технологій та дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 
напряму «Легка промисловість» Білоцерківського коледжу 
сервісу та дизайну

З висновками експертної комісії озпайо̂
Рек гор НУВГП, д.с.-г.н., професор

Директор коледжу

05 квітня 2017 р..

О.І. Водзінська

О.В. Поліщук

Ъ/ 7 1 )  ̂ ( В.С.Мошинський

в.в. Дем’янюк

1 олова експертної комісії
/

о.І. Водзінська
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Додаток 5

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями

№>
з/п Найменування приміщення

Г лота приміщень (кв. м)

загальні
у тому числі

власні орендо
вані

здано в 
оренду

1 2 3 4 5 6
1. Н авчальні приміщ ення, усього: 5761,37 5761,37 - -
1.1. Учбовий корпус 2027,0 2027,0 - -
1.2. Учбово-лабораторний корпус 1633,02 1633,02 - -

1.3. Учбово-слюсарні майстерні 190,0 190,0 - -
1.4. Спортивний зал 214,35 214,35 - -
1.5. Тир 156,0 156,0 - -
1.6. Лабораторія ткацтва 258,0 258,0 - -
1.7. Корпус фізвиховання 1283,0 1283,0 - -
2. Гурт ож ит ки, усього: 3966,0 3966,0 - -
2.1. Г уртожиток № 1 1827,0 1827,0 - -
2.2. Г уртожиток №2 2139,0 2139,0 - -
ЛД. Інше, усього: 1503,60 1503,60
3.1. 1 араж 112,0 112,0
3.2. Будиночки відпочинкул 60,0 60,0
3.3. Спортивна площадка 558,0 558,0
3.4. 1 Іід'їздна дорога і майданчик 730,0 730,0
3.5. Паркан 43,6 43,6

РАЗОМ 11230,97 11230,97

Голова експертної комісії; кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технологій та конструювання швейних 
виробів Київського національного університету 
гехнологій та дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової 
комісії напряму «Легка промисловість» Білоцерківського 
коледжу сервісу та дизайну

 ̂висновками експертної комісії озп 
Рекі ор НУВГП, д.с.-г.н., професор

Директор коледжу

05 квітня 2017 р.

0.1. Водзінська

О.В. Поліщук

 ̂В.С.Моінинський 

Дем’янюк

/

Голова експертної комісії
/
О.І. Водзінська



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Ріменського економіко- 
те)сиші!огічд</го коледжу НУВГП 

в.в. Дем’янюк 
2016 року

Міністерство ОСВІТИ 1 науки України 
Національний університет водного господарства та природ« 

Рівненський економіко-технологічний коледж
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки молодших спеціалістів 
Галузь знань -  18 «Виробництво та технології» 
Спеціальність -  18 2  «Технології легкої промисловості» 
Спеціалізація -  “Швейне виробництво”

:орі^етування »у Ч/

1 курс
Форма навчання -  денна 
2016/2017 навчальний рік

Кваліфікація -  технік-технолог
Строк навчання З роки 10 місяців на основі 
базової загальної середньої освіти 
Строк навчання 2 роки 10 місяців на основі 
повної загальної середньої освіти

1. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
к

і
л

вересень

5

жовтень

9

Листопад

14

Г рудень

18

Січень Лютий

27

Березень

31

Квітень

35

Травень

40

Червень

44

Липень Серпень

1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 ЗО 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

1 7 14 21 2 8 / 5 12 19 26 2 9 16 23 ЗО 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 2 7 4 И 18 25 1 8 15 22
09 4 0 /12 /12 /03 /04 Ю6

л
04 01 03 03 01 3

6 13 20 27 /10 11 18 25 '11 8 15 22 29 6 13 20 2 7 /01 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 /0 4 10 17 24 /05 8 15 22 29 5 12 19 26 ,/07 10 17 24 31 7 14 21 28

16 Е к К 23 Е К К К К К К К К К

І 14 н н Е к к 15 С н н н н н Н Е Е к К к К к к к к к

І 10 н н н н н н Е к к 19 с н н Е Е к к к к к к к к к
V 11 т т т т т Е К к 11 Е п п п п Д Д Д д Д Д д д п

ПОЗНАЧЕННЯ: □ -  теоретичне навчання; Е — екзаменаційна сесія; Н -навчальна практика; К -  канікули; ДП — захист дипломного проекту; Т-технологічна практика, 
П- переддипломна практика, Д -  дипломне проектування, С -  святкові дні.

II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні Ш. ПРАКТИКА

Курс
Т еорети

чне
навчання

Екзамена
ційна
сесія

П рактика

Д ерж авна
атестація

Виконання
дипломного

проекту
(роботи)

Канікули Разом

ее
X.д

усйсе
X

иопо

он

£=:
а
Xі=(=4
а.1)с

1 39 2 11 /1 52
2 29 •л 8 11 /1 52
3 29 Л 8 11/1 52
4 22 2 5 4 1 7 2 43

Разом 119,5 10,5 16 5 4 1 7 35/1 199

Н а з в а  п р а к т и к и С е м е с т р Т и ж н ів

Н авчапьна 3 , 4 , 5 , 6 1 6

Т ехн ологічн а 7 5

П ер ед ш н п о м н а 8 4

Всього 25

Назва навчальної 
дисципліни

Форма 
державної 
атестації 
(екзамен, 

дипломний 
проект(робота)

Семестр

Укр.мова.
держ авний

екзамен

4

Магемашка. 4
Історія України. 4

Дипломний
проект 8

>2 ̂  А  Аг < 3 0 .-7  ‘ /0 . Т ,  у А. /  Л /А І



іУїшістерство ОСВІТИ І науки у  країни ^
Національний університет водного господарства та природокористування ОМ  Ъ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Ріменського економіко- 
теедш^ічного коледжу НУВГП

----в.в. Дем’янюк
« 28 » 04 2016 року

Рівненський економіко-техпологічпий коледж
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки молодших спеціалістів 
Галузь знань -  18 «Виробництво та технології» 
Спеціальність — 182 «Технології легкої промисловості» 
Спеціалізація -  “Швейне виробництво”

1 курс
2017/2018 навчальний рік

Кваліфікація -  технік-технолог
Строк навчання З роки 10 місяців на основ 
базової загальної середньої освіти 
Строк навчання 2 роки 10 місяців на основ 
повної загальної середньої освіти

к
у
р
с
и

в ер е с ен ь

5
ж о в т е н ь

9

л и с т о п а д

13

гр у д ен ь

18

с іч ен ь

22

л ю т и й

26

б ер езен ь к в іт е н ь

35

т р а в е н ь

39

ч е р в е н ь л и п е н ь

48

с ер п е н ь
1 2 3 4 6 7 8 Ю 11 12 14 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52

1 4 11 18 25 2 9 16 23 зо 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19

3 10 17 24 1 6 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 ЗІ 7 14 21 28 4 И 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 30 7 14 21 28 4 11 18 25

І 16 К 23 Е К К К К К К К К

11 14 Н н Е К К 15 н н Н Н Н Н Е Е К К К К К К К К К

ІП 10 Н Н н Н н н Е к К 19 С н н Е Е К К к К К К к к К

IV 11 т т т т т Е к к 11 Е П П П П д Д Д Д Д Д д дп ш

ПОЗНАЧЕННЯ: □ — теоретичне навчання; Е — екзаменаційна сесія; Н —навчальна практика; К — канікули; ДІЇ — захист дипломного проекту; Т-технологічна практика, 
П- переддипломна практика, Д -  дипломне проектування, С -  святкові дні.

II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні III. ПРАКТИКА

К у р с
Т е о р е т и 

ч н е
н а в ч а н н я

Е к з а м е н а 
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с е с ія

П р а к т и к а
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д и п л о м н о г о

п р о е к т у
( р о б о т и )

К а н ік у л и Р а з о м

сЗ
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3"03
ас

5І
'иср;
О
X
X4>і-

чсXч
оо.ос

1 39 2 11/1 52

2 29 3 8 11/1 52

3 29 3 8 11/1 52
4 22 2 5 4 1 7 2 43

Р азо м 119,5 10,5 16 5 4 1 7 35/1 199

Н а з в а  п р а к т и к и С е м е с т р Т и ж н ів

Н авчальна 3 , 4 , 5 , 6 1 6

Т ехнологічна 7 5

П ередан  пл ом на 8 4

В с ьо го 25

IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

■сь € /^ С п £ /р п 7 /С б '^ 7  б /

Н азва навчальної 
дисципліни

Ф орм а 
держ авн ої 
атестац ії 
(екзам ен, 

диплом ний  
п р о ек т(р о б о та)

С еместр

У кр.мова.
д е р ж а в н и й

е к з а м е н

4

М аїем атика. 4
Історія У країни. 4

Д ип лом н и й
п роект 8

________

///бб/С^с
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Додаток 7
Забезпечення державної атестації студентів спеціальності 

5.05160201«Швейне виробництво»

Державна атестація студентів спеціальності 5.05160201 «Швейне 
виробництво» здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення 
теоретичного навчання відповідно до «Положення про дипломне проектування 
Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП».

На державну атестацію студентів виноситься система умінь, що визначена в 
ОКХ та система відповідних змістових модулів, що складають як нормативну, так і 
варіативну частини змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця 
техніка-технолога. Згідно ОКР та галузевого стандарту вищої освіти встановлено 
кваліфікаційну роботу у вигляді дипломного проекту.

Дипломне проектування - заключний етап навчального процесу. Дипломний 
проект призначений для об’єктивного контролю ступеню сформованості умінь 
вирішувати типові завдання технологічної та виробничих функцій. Викладачами 
винускової циклової комісії розроблено методичні вказівки та завдання до 
виконання дипломних проектів.

У процесі виконання дипломного проекту та його захисту студенти 
виявляють рівень підготовки із загальнотеоретичних і фахових дисциплін, уміння 
користуватися науково-технічною, економічною літерагурою, стандартами.

Мета дипломного проектування - систематизація і закріплення теоретичних 
знань, вияв практичних навиків творчого мислення при рішенні питань, пов’язаних 
з конкретною темою проекту.

Тема і зміст дипломного проекту визначаються завданням, яке 
затверджується на засіданні циклової комісії і видається кожному студенту перед 
початком переддипломної практики. При виданні завдання уточнюється обсяг і 
зміст матеріалів, які студент повинен зібрати в період переддипломної практики, 
пропонується література для самостійного опрацювання, характер розрахункової та 
графічної роботи по темі, строк захисту проекту.

Виконання дипломного проекту проводиться під керівництвом керівника, 
який одночасно є консультантом технологічної частини і консул ьтангом 
економічної та графічної частин.

Графіком дипломного проектування передбачається строк представлення 
закінченого дипломного проекту на нормоконтроль і допуск до захисту.

Студенти, які не представили в указані строки закінчені проекти або, які не 
з’явилися в призначений час на захист, до захисту не допускаються.

Студенти, які порушили графік консультацій, які допустили грубі помилки в 
розділах дипломного проекту, а також, які погано навчались, допускаються до 
захисту після попереднього захисту проекту на спеціальному засіданні предметної 
комісії.

Дипломний проект оцінюється усіма членами ДЕК з урахуванням результатів 
захисту, результатами успішності за весь період навчання та відгуку керівника 
проекту.

Голова експертної комісії О.І. Водзінська
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Тематика дипломних проектів повинна вирішувати реальні завдання 
підвищення ефективності різних швейних підприємств, розробку та впровадження 
нових моделей в умовах виробництва. Різноманітність тем забезпечується 
завданням різного асортименту виробів для детального розрахунку основного 
технологічного процесу (бригади).

Теми дипломних проектів затверджуються предметною комісією.
Студентам пропонується право вибору теми проекту або запропонування 

своєї теми з обгрунтуванням доцільності її розробки.
Дипломне завдання включає в себе тему проекту, перелік розділів, які 

підлягають розробці, перелік графічного матеріалу з назвами креслень, термінів 
завершення та захисту.

Дипломне завдання видається керівником дипломного проектування перед 
виїздом на переддипломну практику.

Дипломний проект складається з пояснювальної записки, написаної від руки 
або надрукованої, та графічної частини, яка відображає основні проектні рішення.

Графічна частина складається з З листів та виконується на форматі А-1.
Пропонується слідуюче розташування матеріалу пояснювальної записки:
- титульний аркуш;
- завдання;
- зміст;
- розділи проекту;
- висновки;
- список використаних джерел інформації;
Загальне керівництво організацією дипломного проектування здійснює 

директор коледжу. За організацію та якість дипломного проектування відповідає 
заступник директора з навчальної роботи та голова випускової циклової комісії. 
Керівниками дипломних проектів викладачі випускової циклової комісії, а також 
провідні фахівці виробничої сфери галузі 0516 «Текстильна та легка 
промисловість». За одним керівником закріплюється не більше восьми 
дипломників. Список керівників затверджується наказом директора коледжу.

Організаційний процес дипломного проектування складається з наступних 
етапів:

- підготовчого, який починається з вибору теми та отримання індивідуального 
завдання від керівника дипломного проекту;

-основного, який починається одразу після захисту звіту про переддипломну 
практику й завершується орієнтовно за тиждень до захисту проекту. На цьому етапі 
проект повністю викопується та перевіряється керівником і консультантами;

-заключного, який включає в себе збирання необхідних підписів, отримання 
відгуку керівника та рецензії на дипломний проект, візи заступника директора з 
навчальної роботи про допуск до захисту, подання проекту до державної 
екзаменаційної комісії (за два дні до його захисту).

Дерлсавна екзаменаційна комісія (ДЕК) створюється щорічно у складі 
голови, секретаря та трьох членів комісії. Головою ДЕК призначається 
висококваліфікований фахівець виробничої сфери з повною вищою освітою, або 
науковець провідного ВНЗ України. ДЕК діє впродовж к^ендарного року.

Голова експертної комісії /  ОЛ. Водзінська
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перевіряє 1 оцінює науково-теоретичну та практичну підготовку випускників; 
встановлює фактичну відповідність якості підготовки вимогам освітньо- 
кваліфікаційного рівня та стандарту освіти; вирініує питання про присвоєння 
випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (з відзнакою, без відзнаки) 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Персональний склад ДЕК затверджується наказом директора не пізніше, ніж 
за місяць до початку роботи комісії. Розклад роботи ДЕК, узгоджений з її головою, 
затверджується директором коледжу не пізніше, ніж за місяць до початку захисту 
дипломних проектів.

До державної атестації допускаються студенти, які виконали усі вимоги 
навчального плану та програми навчання з певного напряму підготовки чи 
спеціальності. Допуском до державної атестації є список студентів-випускників, 
затверджений наказом директора.

Дипломний проект направляється на зовнішню рецензію заступником 
директора з навчальної роботи або, за його дорученням, головою циклової комісії.

Рецензування дипломних проектів доручається висококваліфікованим 
фахівцям виробничої сфери.

Склад рецензентів, тематика та керівники дипломного проекту 
затверджуються наказом директора коледжу.

До захисту кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які одержали за 
виконану роботу позитивні відгуки керівника та рецензента, пройшли процедуру 
нормоконтролю та попереднього захисту згідно установленого графіка.

Захист дипломних проектів здійснюється у стінах коледжу.
Результати державної атестації оцінюються за чотирибальною вітчизняною 

шкалою. При визначенні оцінки дипломного проекту враховується рівень 
теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.

Систему критеріїв оцінювання дипломних проектів складають актуальні 
теми, її відповідність сучасним досягненням науки і техніки, виконання за 
замовленнями підприємств та організацій, комплексність теми, наукова новизна, 
обґрунтованість запропонованих рішень, повнота розкриття теми проекту, 
використання комп’ютерної техніки та засобів машинної графіки; практична 
цінність досягнутих результатів, оформлення роботи згідно з вимогами стандартів 
та методичних рекомендацій. Також береться до уваги захист роботи: змістовність 
доповіді, логічність, чіткість та повнота відображення отриманих результатів, 
якість ілюстративного матеріалу та його презентація, культура мовлення, 
обґрунтованість відповідей на запитання членів ДЕК, вміння відстоювати власні 
судження, демонстрація сформованих професійних компетенцій.

Рішення ДЕК про оцінку знань і умінь, виявлених при захисті проекту, а 
також про присвоєння студенту кваліфікації та видачу диплома приймається на 
закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 
членів комісії. При однаковій кількості голосів за обидва варіанти оцінки, голос 
голови є вирішальним.

Результати захисту кваліфікаційних робіт, оголошуються у той же день після 
оформлення протоколів засідання державної комісії.

Повторний захист проектів з метою підвищення оцінки не дозволяється.— 9
''УГолова експертної комісії о.І. Водзінська
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Студенту, який успішно захистив кваліфікаційну роботу, рішенням ДЕК 
присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і видається 
документ про вищу освіту державного зразка.

Голова експертної комісії; кандидат технічних наук, доцент 
кафедри технологій та конструювання швейних виробів 
Київського національного університету технологій та дизайну

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова циклової комісії 
напряму «Легка промисловість» Білоцерківського коледжу 
сервісу га дизайну

О.В. Поліщук
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