висновок
експертної комісії
про проведення первинної акредитаційної експертизи
Заклад освіти: Рівненський економіко-технологічний коледж Національного
університету водного господарства та природокористування
Галузь знань: 0202 «Мистецтво»
Спеціальність: 5.02020701 «Дизайн»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови
Кабінету Міністрів від 9 серпня 2001р. № 978 “Про затвердження Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах” та наказу Міністерства освіти і науки
України від 10.05.2016 р., №885л «Про проведення акредитаційної експертизи»,
експертна комісія у складі голови комісії Баннової Ірини Мусіївни, кандидата
технічних наук, доцента, професора кафедри дизайну Хмельницького
національного університету та експерта
Косницької Неоніли Ігорівни,
спеціаліста вищої категорії, викладача-методиста, голови циклової комісії культури
і мистецтва Житомирського технологічного коледжу Київського національного
університету будівництва і архітектури в період з 07.06.2016р. до 09.06.2016р.
розглянула
подану
Рівненським
економіко-технологічним
коледжем
Національного університету водного господарства та природокористування (далі Коледж) акредитаційну справу та провела експертне оцінювання спроможності
навчального закладу надавати освітню послугу зі
спеціальності 5.02020701
«Дизайн» 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 АЕ №636444 від
04.06.2015р. про надання освітніх послуг;
- Положення Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного
університету водного господарства та природокористування, ухвалене загальними
зборами трудового колективу12.03.15р. (протокол №1), затверджене ректором
університету 23.07.2015р.;
- копії установчих та реєстраційних документів;
- копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази
санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, охорони праці;
-ОКХ, ОПП підготовки фахівців спеціальності 5.02020701 «Дизайн» за
освітньо-кваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст» (нормативна та
варіативна частини), засоби діагностики якості вищої освіти;
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-затверджений в установленому порядку навчальний план спеціальності
5.02020701 «Дизайн» 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 5.02020701 «Дизайн» з
ліцензійним обсягом ЗО осіб денної форми навчання відповідно до ліцензії АЕ
№636444 від 04.06.2015р.
Надані документи відповідають матеріалам 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 5.02020701 «Дизайн» галузі знань: 0202
«Мистецтво».

У ПІДСУМКУ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОМІСІЯ
КОНСТАТУЄ:
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Рівненський економіко-технологічного 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 - навчальний заклад державної форми власності діє без
права юридичної особи як структурний підрозділ Рівненського державного
технічного університету, згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1656
від 19.10.1998 року та наказу Міністерства освіти України №417 від 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
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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 Національного університету водного господарства та
природокористування від 02.09.2013р. за №350К «Про окремі питання
вдосконалення структури університету» Технікум технологій та дизайну
Національного університету водного господарства та природокористування
перейменовано в Рівненський економіко-технологічний коледж Національного
університету водного господарства та природокористування.
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 01.06.2016р. на денній формі навчається 554
студента, на заочній формі - 38 студенти.
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 «Машинобудування та матеріалообробка»:
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості»;
галузь знань 0516 «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»;
5.14010301 «Туристичне обслуговування».
Навчальний процес в Коледжі забезпечують циклові комісії: фундаментальних
дисциплін; мовознавства та суспільних дисциплін; українознавства та діловодства;
іноземних мов та туризму; фізичного виховання; бухгалтерського обліку,
економічних дисциплін та інформаційної діяльності; дизайну, моделювання та
технології швейних виробів; механіко-технологічна.
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Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 75
викладачів та 4 майстра виробничого навчання. Серед них 27 викладачів мають
вищу кваліфікаційну категорію, 12 викладачів першу кваліфікаційну категорію, 11
викладачів другу кваліфікаційну категорію, 9 викладачів педагогічне звання
„викладач-методист”, 3 викладача 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; Е-таі1: ге1к@пігмт.ес1и.иа; лулулу.геїк.гу.иа.
З 2014 року очолює Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП
директор -Д ем ’янюк Віктор Володимирович, спеціаліст вищої кваліфікаційної
категорії, «Відмінник освіти України» (1998 рік).
Підготовка
фахівців
заявленого
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«молодший спеціаліст» спеціальності 5.02020701 «Дизайн» галузі знань 0202
«Мистецтво»
у
Рівненському
економіко-технологічному
коледжі
Національного університету водного господарства та природокористування
відповідає типу й статусу вищого навчального закладу.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ.

Контингент студентів денної форми навчання спеціальності 5.02020701
«Дизайн» формується за результатами прийому на перший курс осіб з базовою
загальною середньою освітою через вступні випробовування у формі творчого
конкурсу з рисунку і письмового екзамену з української мови. Ліцензований обсяг
прийому складає 30 осіб денної форми навчання.
При вступі на навчання абітурієнти користуються всіма пільгами, що
передбачені правилами прийому у ВНЗ. Малозабезпеченим студентам надається
матеріальна допомога, зменшується оплата за проживання в гуртожитку.
Студентським сім'ям виділяються окремі кімнати в гуртожитку.
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 підшефних шкіл, ліцеїв; участь викладачів
та студентів в обласних, районних та міських “Ярмарках професій”; співпраця з
навчальними комбінатами; зустрічі з керівниками підприємств, шкіл, ліцеїв;
розміщення оголошень, агітаційних статей в газетах; 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.Рівне; школи шести районів
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Рівненської області, школи м. Здолбунів, Костопіль, Гоща, Березне та Радивнлів;
професійно-технічні навчальні заклади споріднених спеціальностей.
Як свідчить аналіз представлених в акредитаційній справі даних, плани
прийому на місця державного замовлення на стаціонарну форму навчання
виконуються ( таблиця 1).
Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів зі спеціальності
5.02020701 «Дизайн»
№
Показники
Роки
з/п
20142012201320152013 н.р. 2014 н.р. 2015н.р.
2016 н.р.
1. Ліцензований обсяг підготовки за
спеціальністю (денна/заочна
30/0
30/0
30/0
30/0
форма)
2. Прийнято на навчання за
спеціальністю 5.02020701
3
20
13
15
«Дизайн»
- денна форма за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
"молодший спеціаліст"
3
20
15
13
а) за держзамовленням
3
10
10
8
б) за контрактом
10
7
3
- заочна форма
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем "молодший спеціаліст"
а) за держзамовленням
б) за контрактом
- екстернатна форма
3. Подано заяв на одне місце за
освітньо-кваліфікаційним рівнем
34
58
38
34
" молодший спеціаліст":
- денна форма
34
58
38
34
- заочна форма
4. Конкурс абітурієнтів на місця
11,3
5,8
3,8
4,25
державного замовлення:
- денна форма
11,3
5,8
3,8
4,25
- заочна форма
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В цілому формування контингенту студентів проводиться на
належному рівні та здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і
науки України.
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3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Зміст підготовки молодших спеціалістів 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 5.02020701 «Дизайн» галузі знань 0202 «Мистецтво» затверджений
наказом №710 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
15.06.2012р..
Засоби діагностики якості вищої освіти зі спеціальності
5.02020701
«Дизайн» галузі знань 0202 «Мистецтво» підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста»
затверджені наказом №99
Міністерства освіти і науки України від 04.02.2014р..
Варіативні частини ОКХ та ОПП складені як стандарт вищого навчального
закладу, розглянуто та ухвалено на засіданні педагогічної ради Технікуму
технологій та дизайну Національного університету водного господарства та
природокористування, протокол №4 від 15.12.2011р.
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 обґрунтованим і забезпечує оптимальний графік
навчального процесу. Дисципліни вивчаються у логічній послідовності, що сприяє
забезпеченню
безперервності
навчання
та
ефективному
використанню
міжпредметних зв'язків.
Відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів із
спеціальності 5.02020701 «Дизайн» студенти вивчають 37 дисципліни, з них: 32 нормативні дисципліни, 5 - варіативні дисципліни за вибором навчального закладу.
Навчальним планом передбачено проходження навчальної (художньо-творчої
пленерної; практики з набуття професійної майстерності; практики з розробки
дизайн-проектів (дизайнерської)), технологічної та переддипломної практик, що
сприяє набуттю студентами навичок використання теоретичних знань у практичній
діяльності, що відповідає вимогам ГСВОУ.
Освітньо-професійна програма передбачає проводити державну атестацію у
формі дипломного проектування, яке полягає у виконанні дизайн-проектів.
Разом з цим доцільно в подальшому вдосконалювати вибіркову частину
навчального плану, як стосовно навчальних дисциплін, так, і практик, з
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урахуванням особливостей підготовки фахівців зі спеціальності відповідно до
галузевих і регіональних потреб, наявного кадрового потенціалу РЕТК НУВГП.
Нормативні та варіативні частини ОКХ, ОПП та Засоби діагностики
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн» за змістом та
формою відповідають чинним стандартам. Навчальні плани та розроблені на
їх основі навчальні програми забезпечують логічну послідовність викладання
дисциплін і відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальний процес у Рівненському економіко-технологічному коледжі
Національного університету водного господарства та природокористування
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 5.02020701 «Дизайн» складений на підставі
ОПП та логічно-структурної схеми підготовки молодших спеціалістів і чітко
визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін,
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, форми
та засоби проведення поточного та підсумкового контролю. З метою конкретизації
планування навчального процесу складається робочий навчальний план на кожний
навчальний рік та 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 5.02020701 «Дизайн», 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 знань 0202 «Мистецтво» зі спеціальності
5.02020701 «Дизайн» за формою і за змістом відповідають освітньо-професійній
Голова експертної комісії
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програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці.
Експертна комісія зазначає достатній рівень розробки змісту і
структури навчальних і робочих програм навчальних дисциплін та їх належне
забезпечення літературою у бібліотечному фонді Коледжу.
4.3 Відомості про комплекси навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін
З усіх дисциплін навчального плану підготовки молодших спеціалістів галузі
знань 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн» розроблено
навчально-методичні комплекси, до складу яких входять методичне забезпечення
лекційних, практичних та семінарських занять, завдання поточного та підсумкового
контролю знань.
Особлива увага приділена завданням для самостійної роботи студентів.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи включають перелік
конкретних тем, що виносять на самостійне опрацювання, опис завдань, які мають
виконати студенти, рекомендації щодо їх виконання, літературу та форму
контролю за самостійною роботою.
Експертна комісія констатує, що розроблено навчально-методичні
комплекси з усіх дисциплін навчального плану. Всі навчальні дисципліни
забезпечені методичними розробками планів лекційних, практичних,
лабораторних та семінарських занять. Дидактичне забезпечення самостійної
роботи студентів відповідає встановленим вимогам.
4.4 Програми практичної підготовки
Умови організації і проведення практик в Рівненському економікотехнологічному 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 08.04.1993р., Методичними
рекомендаціями для складання програми практики студентів вищих навчальних
закладів України, затвердженими Міністерством освіти і науки України №31-5/97
від 14.02.1996р., Рекомендаціями про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України, ухваленими Вченою радою Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти, протокол №5 від 24.04.2013р. та Положенням про
проведення практики студентів Рівненського економіко-технологічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування від
07.11.2014р..
Навчальний план підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.02020701
«Дизайн» включає такі види практик: навчальна, технологічна та переддипломна. їх
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зміст та завдання визначаються наскрізною програмою практик, яка розроблена
цикловою комісією та затверджена методичною радою Коледжу. На її основі
складають робочі навчальні програми відповідних видів практик.
Метою навчальної практики є ознайомлення студентів із специфікою
майбутнього фаху, формування базової основи професійних вмінь та навичок з
дизайну костюму, вивчення прийомів художнього проектування, розвиток наочнообразного та просторового мислення. В структуру навчальної практики спеціальності
5.02020701 «Дизайн» входять: навчальна художньо-творча пленерна практика в 3-4
семестрі (6 тижнів); навчальна практика з набуття професійної майстерності в 5-6
семестрі (7 тижнів); навчальна практика з розробки дизайн-проектів в 6 семестрі (З
тижні).
Метою технологічної практики в 7 семестрі (4 тижні) є закріплення та
поглиблення теоретичних знань з фахових дисциплін, удосконалення професійних
вмінь та навичок, ознайомлення з принципами та правилами творчого пошуку
художнього образу, вивчення процесу моделювання та конструювання нових
моделей одягу безпосередньо на підприємствах з виробничим процесом, а також збір
фактичного матеріалу для виконання курсових проектів. Технологічна практика
проводиться концентровано в межах одного семестру з дотриманням графіку
навчального процесу. Базами практики є сучасні підприємства легкої промисловості,
малі та приватні підприємства, ательє, дизайн-студії, які забезпечують виконання у
повному обсязі робочих навчальних планів та програм. Направлення студентів
спеціальності 5.02020701 «Дизайн» на технологічну практику відбувається згідно
укладених угод.
Переддипломна практика в 8 семестрі (3 тижні) є завершальним етапом
підготовки фахівця з дизайну костюму і проводиться з метою оволодіння
сучасними методами пошуку художнього образу та безпосереднім створенням
нових моделей одягу, а також набуття досвіду суспільної та виробничої діяльності
в колективі. Базами проходження переддипломної практики для студентів
спеціальності 5.02020701 «Дизайн» є провідні підприємства, організації та установи
різних форм власності, які застосовують передові форми і методи організації
трудової діяльності, мають високий рівень творчих показників, використовують
сучасні дизайнерські рішення в створенні нових моделей одягу, займаються
дизайн-розробками різного напрямку та забезпечені кваліфікованими фахівцями.
Експертна комісія проаналізувала 20% звітів про проходження практики
студентами спеціальності 5.02020701 «Дизайн» на відповідність структури і змісту
виконання завдань вимогам робочих програм практики, відповідність оцінок
формам і методам практично-предметної діяльності студентів.
Комісія відзначає належний рівень розробки програм практик для освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заявленої спеціальності та
відповідність матеріалів практик нормативним вимогам.
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4.5 Методичне забезпечення підготовки курсових робіт (проектів) і
дипломних проектів
Навчальним планом спеціальності 5.02020701 «Дизайн» передбачено
виконання курсових проектів з навчальних дисциплін «Композиційна організація
форми», «Основи формоутворення та конструювання виробів» та курсової роботи з
навчальної дисципліни «Економіка та організація діяльності», для виконання яких
розроблено відповідні методичні вказівки. Теми курсових робіт і проектів
розглядаються та затверджуються на засіданнях циклових комісій спецдисциплін.
Державна атестація випускників спеціальності 5.02020701 «Дизайн»
проводиться у формі захисту дипломних проектів.
Тематика дипломних проектів включає розробку дизайн-проектів за заданим
джерелом творчості. Теми дипломних проектів розглядаються на засіданнях
циклових комісій спецдисциплін, погоджуються із заступником директора з
навчальної роботи і затверджуються наказом директора Коледжу. Викладачами
випускової комісії розроблені методичні вказівки для виконання дипломних
проектів спеціальності 5.02020701 «Дизайн» відповідно до ОКХ та ОПП підготовки
молодших спеціалістів.
Експертна комісія констатує наявність методичних вказівок для виконання
курсових робіт (проектів) і дипломних проектів та відзначає, що тематика робіт
актуальна, відповідає сучасним технологіям дизайн-проектування, розроблена і
затверджена в установленому порядку.
Таким чином, навчально-методичне забезпечення навчального процесу зі
спеціальності 5.02020701 «Дизайн» в цілому відповідає Ліцензійним умовам та
вимогам акредитації щодо надання освітніх послугу сфері вищої освіти.

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн»
здійснюють педагогічні працівники Коледжу загальною чисельністю 23 особи.
Всі викладачі мають фахову освіту, вільно володіють українською мовою,
методикою викладання фахових дисциплін. Базова освіта викладачів відповідає
дисциплінам, які вони викладають.
Випусковою комісією зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн» є циклова комісія
«Дизайну, моделювання та технології швейних виробів».
Всього у комісії на постійній основі та за сумісництвом працює 15 викладачів і
майстрів виробничого навчання, з них: 6 викладачів вищої категорії, 2 - першої
категорії, 4 - спеціалісти, 3 майстри виробничого навчання. Один викладач має
педагогічне звання «викладач-методист».
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Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні
години гуманітарного та соціально-економічного циклу дисциплін навчального
плану спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за основним
місцем роботи (% від кількості годин для природничо-наукового циклу дисциплін
навчального плану) (219/347) - 63,10% (норматив-25%).
Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні
години природничо-наукового циклу дисциплін навчального плану спеціальності
та працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи (% від
кількості годин для природничо-наукового циклу дисциплін навчального плану)
(184/377) - 48,8% (норматив-25%).
Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні
години циклу дисциплін професійної та практичної підготовки навчального плану
спеціальності і працюють у даному навчальному закладі за основним місцем
роботи (% від кількості годин для природничо-наукового циклу дисциплін
навчального плану) (280/480) - 58,3% (норматив - 25 %).
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
Національного університету водного
господарства та природокористування,
Інституті
післядипломної
освіти
Київського
національного університету технологій
і
дизайну, Інституті
післядипломної освіти Хмельницького національного університету, Національній
академії педагогічних працівників України, ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» та шляхом участі у методичних семінарах і конференціях різних рівнів.
Підвищення кваліфікації за п’ять років виконувалося в повному обсязі.
Постійне вдосконалення педагогічної майстерності здійснюється на заняттях
школи педагогічної майстерності, семінарах, педагогічних читаннях, відкритих
заняттях та в процесі взаємовідвідування.
Голова випускової циклової комісії, Петрук Наталія Віталіївна, закінчила з
червоним дипломом Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький) у
1997р. за спеціальністю «Технологія і конструювання швейних виробів» і отримала
кваліфікацію інженера-конструктора. Наталія Віталіївна працює викладачем у
Рівненському економіко-технологічному коледжі з 2003 року. В 2013 році
Голова експертної комісії

І.М.Баннова

встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Циклову
комісію спеціальних дисциплін очолює з вересня 2005 року.
Петрук Н.В. відповідально ставиться до своїх обов’язків. Має комунікативні
здібності та здатність до систематизації і узагальнення матеріалу. Працює над
розробкою навчально-методичних комплексів для спеціальності «Дизайн» з
дисциплін:
«Основи
формоутворення
та
конструювання»,
«Художнє
проектування», «Комп’ютерне проектування», «Основи комп’ютерного дизайну».
Розробила навчальні програми з даних дисциплін.
Брала участь як доповідач на секційному засіданні XI Міжнародної науковометодичної конференції «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої
вищої та післядипломної освіти», організованої Національним університетом
водного господарства і природокористування.
Постійно підвищує свій професійний рівень, переймає досвід викладачів
Коледжу. Консультує студентів, які працюють над дипломними проектами і
розробкою колекцій нових моделей одягу у РазЬіоп-8іж1іо.
За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у
розвиток освіти Рівненщини нагороджена Почесною грамотою управління освіти і
науки Рівненської обласної державної адміністрації (2014р.).
Кадрове забезпечення спеціальності 5.02020701 «Дизайн» відповідає
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Експертна комісія зазначає, що Рівненський економіко-технологічний коледж
Національного університету водного господарства та природокористування має
необхідні документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи
користування основними засобами для навчально-виховного процесу на строк,
необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності (Державний акт на
право постійного користування землею СР №00200, Витяг про державну
реєстрацію прав СЕТ №374356, СЕТ №374357, Свідоцтво про право власності
САЕ №716176, САЕ №716177, Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи, документ щодо відповідності вимогам правил пожежної безпеки та
нормам з охорони праці).
Комісія встановила, що матеріально-технічна база РЕТК НУВП відповідає
встановленим вимогам нормативних документів.
Загальна площа
навчальних
приміщень
складає 6594 м2. Площа
приміщень для занять студентів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети,
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лабораторії тощо) становить 5511,7 м , площа комп’ютерних лабораторій - 236,3
м2, площа приміщень для занять фізичним вихованням 846 м2. Бібліотека, у тому
числі читальний зал, становить 143,9 м2 , гуртожитки - 5742 м2, їдальня, буфети 202,5 м2, медичний пункт - 29,99 м2.
Для забезпечення виконання навчального плану за спеціальністю
5.02020701 «Дизайн» використовується належно розвинена матеріально-технічна
база: 17 лабораторій та спеціалізованих кабінетів, 2 комп’ютерні лабораторії на 16
посадкових місць, які оснащені комп’ютерами (Іпіеі Сеіегоп, Іпіеі Соге2Вио).
Програмне забезпечення складає 10 пакетів прикладних програм для
розрахункових та проектних робіт. В спеціалізованому кабінеті суспільних
дисциплін та комп’ютерних лабораторіях інформатики і комп’ютерної техніки та
комп’ютерної графіки є можливість використання мультимедійного супроводу.
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-вологісний режим, який становить + 18 - +21 "С,
відносна вологість повітря 60-80%. Навчальні лабораторії мають водовідвід,
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» наявні в навчальному
закладі показники відповідають обов'язковим нормативам ДБН.
Експертна комісія зазначає, що стан матеріально-технічного
забезпечення навчального процесу в Рівненському економіко-технологічному
коледжі
Національного
університету
водного
господарства
та
природокористування відповідає Ліцензійним умовалі надання освітніх послуг зі
спеціальності 5.02020701 «Дизайн».

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основу інформаційного забезпечення процесу підготовки
фахівців
спеціальності 5.02020701 «Дизайн» складають бібліотечний фонд Коледжу та
електронні засоби інформації.
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Коледж має власну бібліотеку. Загальна площа приміщень бібліотеки
становить 175 м .: площа для зберігання фондів - 132,5 м ., площа для
обслуговування користувачів - 42,5 м .
Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.01.2016 року нараховує 40059 тис.
інформаційних документів, з них: навчальних видань - 31364 примірників,
літературно - художніх - 8179 примірників. Формування бібліотечного фонду
проводиться відповідно до профілю навчального закладу, перевага у
комплектуванні 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 рівня
доступності до світових інформаційних ресурсів, спільними зусиллями викладачів
та бібліотекарів формується електронна бібліотека підручників, що є незамінним
в організації самостійного вивчення дисциплін. Станом на 01.01.2016 року
налічується 89 електронних версій підручників.
Щороку бібліотечний фонд поповнюється новою літературою та періодичними
виданнями. Бібліотека забезпечена вітчизняними та закордонними фаховими
періодичними виданнями відповідного профілю, в тому числі в електронному
вигляді.
У Коледжі функціонує мережа Інтернет, що підведена до робочих місць, які
використовуються для пошуку необхідної інформації.
Інформаційне забезпечення, яке має Рівненський економіко-технологічний
коледж
Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування, в цілому дозволяє якісно готувати фахівців зі
спеціальності 5.02020701 «Дизайн» 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 0202 «Мистецтво» зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн» освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Так, рівень знань студентів зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн» за
результатами написання комплексних контрольних робіт згідно графіка проведення
перевірки залишкових знань студентів, виявився середнім (додаток І).
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Студенти спеціальності 5.02020701 «Дизайн» виконували ККР з дисциплін
циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: загальна успішність
становить 100% при нормативі 90%, відхилення +10%, якісна - 53,36% при
нормативі 50%, відхилення +3,36%; циклу природничо-наукової підготовки:
загальна успішність становить 100% при нормативі 90%, відхилення +10% , якісна
- 51,96% при нормативі 50%, відхилення +1,96%»; циклу професійної та практичної
підготовки: загальна успішність становить 100% при нормативі 90%, відхилення
+10% , якісна - 54,35% при нормативі 50%, відхилення +4,35%».
Відхилення результатів порівняно з самоаналізом для дисциплін циклу
гуманітарної та соціально-економічної підготовки склала -3,03%; для дисциплін
циклу природничо-наукової підготовки -1,41%; для дисциплін циклу професійної
та практичної підготовки склала -5,15%, що не суперечить Ліцензійним умовам
надання освітніх послуг в галузі вищої освіти (табл.2).
Курсові роботи виконуються за актуальними напрямами. Вони присвячені
художній та конструкторській розробці дизайн-проектів та їх економічному
обґрунтуванні.
Експертна комісія здійснила аналіз більше 20% курсових проектів з
навчальних дисциплін
«Композиційна організація
форми», «Основи
формоутворення та конструювання виробів» та курсової роботи з навчальної
дисципліни «Економіка та організація діяльності» на відповідність структури і
змісту робіт (проектів) програмам навчальних дисциплін. Відзначено, що курсові
роботи (проекти) відповідають встановленим вимогам ОПП, затвердженим темам і
завданням.
Узагальнені показники результатів виконання курсових робіт (проектів)
студентами спеціальності 5.02020701 «Дизайн» складають: абсолютна успішність100%), якісна успішність- 54,55%.
Практична підготовка студентів була оцінена шляхом перевірки звітів про її
виконання. Базами технологічної практики є сучасні підприємства легкої
промисловості, малі та приватні підприємства, ательє, дизайн-студії, які
забезпечують виконання у повному обсязі робочих навчальних планів та програм.
Направлення студентів спеціальності 5.02020701 «Дизайн» на технологічну
практику відбувається згідно укладених угод. Абсолютна успішність захисту звітів
з проведення практики складає - 100%, якісна - 54,53%).
В тих же установах студенти проходять і переддипломну практику, де
абсолютна успішність захисту звітів з проведення практики складає -100%), якісна 100% (додаток II).
На підставі проведеного аналізу експертна комісія констатує, що якість
підготовки фахівців спеціальності 5.02020701 «Дизайн» у Рівненському економікотехнологічному коледжі відповідає нормативним вимогам.
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Склад державної екзаменаційної комісії формується відповідно до Положення
про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у
Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного університету
водного господарства та природокористування" розглянуто та ухвалено на
засіданні методичної ради
протокол
№6 від 05.01.2016р., затвердженого
директором Коледжу. До керівництва ДЕК залучаються провідні спеціалісти галузі,
представники державних та недержавних підприємств.
Експертна комісія перевірила підготовлені до захисту дипломні проекти та
була присутня на попередньому захисті чотирьох дипломних проектів.
В
результаті чого відзначила практичну спрямованість їх тематики, достатній
науково-технічний рівень їх виконання та застосування сучасних інформаційних
технологій. Актуальність тематики дипломних проектів відповідає вимогам
кваліфікаційної характеристики дизайнера (художника-конструктора) (з дипломом
молодшого спеціаліста)
Якісні характеристики підготовки фахівців забезпечують державні
гарантії якості вищої освіти зі спеціальності 5.02020701 «Дизайн» і
відповідають Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в галузі вищої
освіти та Державним вимогам до акредитації.
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Таблиця 2
Порівняльна таблиця результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу
та акредитаційної експертизи студентами спеціальності 5.02020701 «Дизайн»

Середній бал

Якість, %

Абсолютна

Відхилення
результатів
порівняно 3
самоаналізом,
+/У С П ІШ Н ІС Т Ь .%

Середній бал

Якість, %

У С П ІШ Н ІС Т Ь .%

Результати
виконання ККР
в період
проведення
акредитаційної
експертизи
Абсолютна

Середній бал

Якість, %

Курс, Кількість
Результати
група студентів, виконання ККР в
осіб
період проведення
самоаналізу

Абсолютна
успішність,%

Назва дисципліни, за
якими проводиться
контроль

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Українська мова ( за
професійним
2Д З
18
94,44 55,55 3,61
100 55,55 3,61 +5,56 спрямуванням)
Історія України
18
100 50,00 3,55 100 50,00 3,55
зд з
Соціологія
11
100 63,63 3,73
100 54,54 3,63
-9,09 -о,і
4Д З
Всього по циклу
98,15 56,39 3,63
100 53,36 3,60
-3,03 -0,03
1 икл природничо-наукової підготовки
Основи екології
2Д З
+2,94 +0,37
18
94,40 50,00 3,33 100 52,94 3,70
Основи інформатики
та комп’ютерної
18
100 55,56 3,72 100 50,00 3,72
-5,56
зд з
техніки
Економіка
11
4Д З
100 54,54 3,64 100 52,94 3,70
-1,60 +0,06
Всього по циклу
-1,41 +0,14
98,13 53,37 3,56 100 51,96 3,71
Цикл професіїіної та п рактичної підготовки
Матеріалознавство
18
2ДЗ
100 55,56 3,83 100 52,94 3,82
-2,62 -0,01
Рисунок
18
100 61,11 4,00 100 55,56 3,77
-5,55 -0,23
зд з
Художнє
4ДЗ
11
100 63,63 3,73 100 54,54 3,64
-9,09 -0,09
проектування
Всього по циклу
-5,75 -0,11
100 60,10 3,85 100 54,35 3,74
-

-

-

-

-

-

-
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університету
Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коледж;
Київського національного університету^
будівництва і архітектури
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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,
враховуючи перспективи економічного розвитку регіону; вивчення і врахування
вимог виробників до основних знань і вмінь випускників Коледжу, необхідних для
практичної діяльності в сучасних умовах; забезпечення готовності випускників до
вирішення сучасних економічних проблем; підготовка конкурентоздатності
випускників до підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки;
створення умов для гармонійного розвитку особистості студентів коледжу;
розробка структурно-логічної схеми та визначення дисциплін навчального плану,
які забезпечать підготовку випускників у відповідності з розробленими моделями
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, навчальнометодичної роботи,
виховної роботи,
навчально-виробничої
практики,
психологічної служби тощо); план роботи педагогічної та методичної ради; плани
роботи циклових комісій, гуртків, секцій, завідувачів кабінетів і лабораторій,
кураторів академічних груп; план роботи постійно діючого 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 структурнологічної 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, графіки навчального процесу,
форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю; для реалізації
Голова експертної комісії

І.М.Баннова

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 частини ОПП Коледж виходив із їх важливості для
практичної роботи молодшого спеціаліста та аналізу зібраних відгуків і побажань
провідних фахівців про труднощі, які виникають у практичній діяльності
випускників).
5.
Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в Коледжі (для
успішної реалізації вивчення дисциплін навчального плану розроблені навчальнометодичні комплекси дисциплін (НМКД) - сукупність нормативних та навчальнометодичних 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 зі всіх видів 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, отримана за результатами поточного контролю, використовується як
викладачем - для коригування методів і засобів навчання, так і студентами - 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
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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 журналуобліку 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 робіт та проектів, звітів
про проходження навчальної та виробничої 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 наукової підготовки майбутнього фахівця, яка
засвідчує засвоєння загального курсу дисципліни, поглибленого розгляду певної
актуальної наукової 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 ті 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 у багатьох випадках залежить успіх курсового дослідження, яке потім
може перерости в дипломне. Вимоги до тематики курсових проектів (робіт):
актуальність теми, наявність у них 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
графіків 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);
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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 частини (завдання, для реалізації якого використовуються
персональні комп'ютери та швейне обладнання). Для проведення державної
атестації - дипломного проектування зі спеціальностей створюється Державна
екзаменаційна комісія, яка діє протягом календарного року. Державна комісія
перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, 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).
7. Моніторинг професійної діяльності педагогічних працівників (моніторинг
професійної діяльності педагогічних працівників у Рівненському економікотехнологічному коледжі проходить за напрямами: підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників; періодична атестація педагогічних працівників;
рейтингова оцінка роботи педагогічних працівників).
8. Розробка заходів з покращення якості підготовки фахівців (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 цьому навчальному році проводиться
моніторингове дослідження методичної роботи викладачів загальноосвітніх
дисциплін. Очікувані результати від здійснення моніторингу методичної роботи:
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одержати об'єктивну інформацію про рівень якості освіти загальноосвітніх
дисциплін; одержати об'єктивну узагальнену інформацію про стан навчальнометодичної 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
тощо; створити ситуації зацікавленості педагогів у незалежній об'єктивній оцінці
власної професійної компетенції, пошуку нових інноваційних технологій у
викладанні навчальних дисциплін. 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 викладачів і методистів, які є
фахівцями з певної спеціальності. До основних завдань відділу пропонується
віднести: аналіз системи організації процесу навчання студентів з дисциплін
навчального плану, які в даний момент підлягають моніторингу якості;
ознайомлення і аналіз навчально-методичного комплексу з дисципліни;
ознайомлення і аналіз поточного, проміжного та підсумкового контролю набутих
студентами знань і вмінь з дисциплін навчального плану; підготовка звіту та
інформування викладачів коледжу про результати моніторингу якості навчального
процесу з перевірених дисциплін; складання рекомендацій цикловим комісіям з
ліквідації недоліків, визначених в процесі моніторингу; контроль відділом
моніторингу результатів роботи циклових комісій з ліквідації виявлених недоліків;
ознайомлення циклових комісій з інноваційними технологіями навчання, які
впроваджені викладачами Коледжу).

10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З ЇХ
УСУНЕННЯ

Під час проведення експертною комісією Міністерства освіти і науки України
ліцензійної експертизи спеціальності 5.02020701 «Дизайн» галузі знань 0202
«Мистецтво» у Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного
університету водного господарства та природокористування за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 18.06.2011 керівництву Коледжу
було рекомендовано наступне:
Голова експертної комісії
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1) відповідно до навчального плану спеціальності продовжити роботу щодо
підвищення кваліфікації викладацького складу випускової циклової комісії,
залучивши з другого року навчання одного-двох викладачів відповідного профілю;
2) поповнити бібліотечний фонд фаховою літературою.
На виконання вищевказаних рекомендацій у Рівненському економікотехнологічному коледжі:
- ведеться планомірна робота щодо підвищення кваліфікації викладацького
складу випускової циклової комісії, зокрема, професійному зростанню та
підвищенню рівня кваліфікації сприяють курси підвищення кваліфікації й
перепідготовки кадрів, семінари, тренінги, вебінари, стажування, різні форми
самоосвітньої діяльності. У зв’язку з цим в коледжі розроблено перспективний
план стажування на п‘ять наступних років та поточний рік; укладено угоди про
співпрацю
між
Рівненським
економіко-технологічним
коледжем
та
факультетом
технологій
та
дизайну
Хмельницького
національного
університету, факультетом дизайну Київського національного університету
технологій та дизайну, умовами яких передбачена допомога викладачам
Коледжу в оволодінні методикою викладання навчальних дисциплін і
спецкурсів та організація підвищення кваліфікації викладачів Коледжу. В
Коледжі функціонують постійно діючі семінари різних спрямувань, школа
педагогічної майстерності. Професійну майстерність педагогічні працівники
Коледжу підвищують через участь у засіданнях обласних методичних об’єднань
закладів І-ІІ рівнів акредитації, виступах на методичних радах, педагогічних
читаннях, науково-практичних та науково-методичних конференціях; шляхом
вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду,
відвідування занять, виховних заходів тощо.
- бібліотечний фонд поповнився новими виданнями навчальної, нормативної і
довідкової літератури:
2011р. - 440 примірників на суму 7565,82 грн.
2012р. - 61 примірник на суму 1554,60 грн.
2013р. - 52 примірника на суму 1779,00 грн.
2014р. - 71 примірник на суму 4642,00 грн.
2015р. - 90 примірників на суму 4235,70 грн.
З метою впровадження у навчальний процес новітніх інформаційних систем і
технологій бібліотека поповнилась сучасними комп’ютерами, з підключенням їх до
глобальної мережі Іпіешеї та засобами візуалізації навчального матеріалу.
Комп’ютеризація бібліотеки відкриває можливості для більш повного
задоволення читацьких запитів, зменшує витрати часу на пошук необхідної
інформації, робить доступ практично до будь-якої інформації відкритим. Одним із
пріоритетних напрямів роботи бібліотеки є створення джерел бібліографічної
інформації, а також електронних ресурсів на їх основі. Створена електронна
Голова експертної комісії

_____ І.М.Баннова
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бібліотека підручників, формування якої ведеться у тісній співпраці з усіма
цикловими комісіями Коледжу. Наразі електронна база даних фахової літератури
для спеціальності «Дизайн» налічує 42 повнотекстових версії навчальних видань.

Голова експертної комісії: кандидат
технічних наук, доцент, професор кафедри
дизайну Хмельницького національного
університету
Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коледжу
Київського національного університету
будівництва і архітектури
експертної КОМІСІЇ озн
д.с.-г.н., професор

І.М. Баннова

Н.І. Косницька

^ В.С.Мошинський
В.В.Дем'янюк

Голова експертної комісії

І.М.Баннова
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти та державних вимог до
акредитації
Порівняльна таблиця відповідності

стану кадрового забезпечення Рівненського економіко-технологічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти спеціальності
5.02020701 «Дизайн»
Відхилення
фактичного
№
значення
Значення Фактичне
ЗІ
Назва показника (нормативу)
показника
показника значення
п
від
(нормативу) показника
нормативног
0
1
4
5
2
3
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
1.1. Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин
соціально-гуманітарного
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
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки
докторів
наук
або
професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук,
доцентів, які мають стаж безперервної науковопедагогічної 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)
у тому числі, які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем роботи
І.М.Баннова
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1

2

з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки
докторів
наук
або
професорів
дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук,
доцентів, які мають стаж безперервної науковопедагогічної 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)
1.4. 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
природничо-наукових
та
загальноекономічних дисциплін
- цикл дисциплін професійної та практичної
підготовки;
1.5. Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
фундаментальної підготовки
1.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
Голова експертної комісії: кандидат
технічних наук, доцент, професор кафедри
дизайну Хмельницького національного
університету
Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коледжу
Київського національного університету
будівництва і архітектури
я^ВЦ^НОЕ^МЙНЄКСПЄрТНОЇ комісії озна
^о^е^тор НУВЕШ ^.с.-г.н., професор
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Порівняльна таблиця дотримання
технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
____________________спеціальності 5.02020701 «Дизайн»____________________
Значення
показника
(нормативу)*

Найменування показника (нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1.Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів
на одну особу для фактичного контингенту студентів
та заявленого обсягу з урахуванням навчання за
змінами)

2,4

10,4

+8

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для
одночасного використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

10

15

+5

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

+
70

+
100

3.Наявність соціально-побутової інфраструктури:

4.
Забезпеченість
здобувачів
вищої
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

освіти

+30

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
+
+
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними
для
виконання
навчальних планів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення 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

+

+

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

+

+

Голова експертної комісії

+
+
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підготовки,

+

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

+

5. Наявність програми
робочих програм практик

практичної

+
+

+
7. Наявність методичних матеріалів для проведення
+
атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та не менш як
8
+6
два
закордонними фаховими періодичними виданнями
наймену
відповідного або спорідненого профілю, в тому
вання
числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного
або спорідненого профілю (допускається спільне
користування базами кількома закладами освіти)
Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на
якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітня/освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна (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

Голова експертної комісії: кандидат
технічних наук, доцент, професор кафедри
дизайну Хмельницького національного
університету

+5

І.М. Баннова

Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коледжу
Київського національного університету
будівництва і архітектури

Н.І. Косницька

експертної комісії ознай
Ж^РЙктор НУВГП>д.с.-г.н., професор
в/О&/
\ ^ ■£,
//«.$ [ Рівненський X а '
іь | ^Директор КО

В .С.Мошинський
В.В.Дем'янюк

о

°0:

00301977

-V *//
І.М.Баннова

Голова експертної комісії

/
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Порівняльна таблиця відповідності
стану якісних характеристик Рівненського економіко-технологічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування
Державним вимогам до акредитації спеціальності 5.02020701 «Дизайн»
Відхилення
фактичного
Значення Фактичне
№
значення
Назва показника (нормативу)
показника значення
з/п
показника
(норма-тиву) показника
від нормати
вного
1
2
4
5
3
Якісні характеристики підготовки 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

-

- успішно виконані контрольні завдання, %

90

100

+10

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

50

53,36

+3,36

90

100

+10

50

51,96

+1,96

90

100

+10

50

54,35

+4,35

Чисельність викладачів постійного складу, які
обслуговують
спеціальність
та
займаються
вдосконаленням
навчальнометодичного
забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою
підручників та навчальних посібників, %

100

100

-

Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів та результатів їх діяльності

-

-

-

2.

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

2.1. Рівень гуманітарних знань студентів:

2.2. Рівень фундаментальних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, %
-якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, %
2.3. Рівень фахової підготовки:
-успішно виконані завдання з дисциплін фахової
підготовки, %
- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з
дисциплін фахової підготовки, %
3.

4.

зо
1
5.

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

Голова експертної комісії: кандидат
технічних наук, доцент, професор кафедри
дизайну Хмельницького національного
університету
Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коледжу
Київського національного університету
будівництва і архітектури

3

4

+

+

5

І.М. Баннова

Н.І. Косницька

< сї'П Г
Ректор
Иии«ясг гаі
Директор

сами експертної комісії озн
', д.с.-г.н., професор

жу

В.С.Мошинський
В.В.Дем'янюк

ц і | '^ІЩії^іарзІоку
*~ТЇШ
%

Голова експертної комісії

І.М.Баннова
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ДОДАТОК І

«Погоджено»
Головд_експертної комісії МОН України
ЇС (/л ^ —
І.М.Баннова
«
_____ 2016 р.

«Затверджено»
Директор РЕТК НУВГП
■ОД.
^ В.В.Дем'янюк
« ^
______ 2016 р.

Графік
проведення перевірки залишкових знань студентів спеціальності 5.02020701
«Дизайн» у Рівненському економіко-технологічному коледжі
Національного університету водного господарства та природокористування
Дата
Час
№
Ауди
Назва дисципліни проведен проведе
торія
п/п
ня
ння

Курс,
група

Викладач

К-сть
Експерти МОН
студе
України
нтів

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
1.

2.
3.

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)
Історія
України
Соціологія

08.06.2016

8.30

14

II 2ДЗ

17

07.06.2016

8.30

14

III 3 ДЗ

18

09.06.2016

8.30

14

IV 4ДЗ

11

Навозняк В.Г.
Володько М.В.
Мельник М.В.

Бережняк О.М.
І.М.Баннова
Н.І.Косницька

Ковальчук Б.С.

2.Цикл природничо-наукової підготовки
4.
5.

Основи екології
Основи ІКТ

07.06.2016
08.06.2016

10.00

32

II 2ДЗ

17

10.00

11

III 3 ДЗ

18

6.

Економіка та
організація
діяльності

09.06.2016

10.00

32

IV 4ДЗ

11

7.

Матеріало
знавство
Рисунок

07.06.2016

11.50

54

ІІ2ДЗ

17

08.06.2016

11.50

54

III 3 ДЗ

18

Художнє
проектування

09.06.2016

11.50

54

IV 4ДЗ

11

І.М.Баннова
Н.І.Косницька

Савущик А.І.

З.Цикл професійної та практичної підготовки

8.
9.

Голова експертної комісії

Заступник директора з навчальної роботи

Голова експертної комісії

.

{[

Лехновська О.Л.
І.М.Баннова
Н.І.Косницька

Сверлюк Л.А.
Петрук Н.В.

І.М.Баннова

К.В.Михасюк

І.М.Баннова
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ДОДАТОК II

Результати захисту звітів з переддипломної практики
студентами спеціальності 5.02020701 «Дизайн»
№
з/п

1

Назва
дисципліни

Кількість
Сурс Група
студентів

2

3

1. Переддипломна
практика

4

4
4ДЗ

Складали
екзамен
к-сть

Одержали оцінки
(кількість/%)

%

5

4

5

6

7

8

9

11

11

100

8

72,7

Голова експертної комісії: кандидат
технічних наук, доцент, професор кафедри
дизайну Хмельницького національного
університету
Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коледжу
Київського національного університету
будівництва і архітектури
експертної комісії озн
д.с.-г.н., професор

10
3

11
27,3

12

13

-

-

Успішність Сер.
%
бал
абс. які
2
сна
14 15 16
17
18
-

-

100

100

4,72

І.М. Баннова

Н.І. Косницька

'В.С.Мошинський
В.В.Дем'янюк

Г# року

і

Голова експертної комісії

І.М.Баннова
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ДОДАТОК III

Результати захисту курсових проектів (робіт)
студентами спеціальності 5.02020701 «Дизайн»
№
з/п

1

Назва
дисципліни
2

Кількість
Сурс Семестр
студентів
3

Складали
екзамен
к-сть

%

Одержали оцінки
(кількість/%)
5

4

4

5

6

7

8

9

6

11

11

100

1

9,1

1

7

11

11

100

1

9,0

8

11

11

100

3

27,3

10

2

3
11

Успішність Сер.
%
бал
абс. які
сна
16
17
18

12

13

14

15

9,1

9

81,8

-

-

100

18,2

3,27

5

45,5

5

45,5

-

100

54,5

3,64

7

63,6

1

9,1

100

90,9

4,18

100 54,53

3,70

1.

Композиційна
організація
3
форми (проект)
2.
Основи
формоутворення
4
та конструювання
виробів (проект)
3.
Економіка та
організація
4
діяльності
(робота)
Всього

-

Голова експертної комісії: кандидат
технічних наук, доцент, професор кафедри
дизайну Хмельницького національного
університету

І.М. Баннова

Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової комісії
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коледжу
Київського національного університету
будівництва і архітектури

Н.І. Косницька

:ами експертної комісії ознайо
іШ , д.с.-г.н., професор
ІблеДжу
0І.6 року

Голова експертної комісії

.

В.С.Мошинський
В.В.Дем'янюк

І.М.Баннова

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТІВ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці
відповідності показників акредитаційним вимогам, стану матеріально-технічного,
науково-методичного та кадрового забезпечення, експертна комісія дійшла
висновку, що рівень підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020701
«Дизайн» галузі знань 0202 «Мистецтво» в Рівненському економікотехнологічному 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 необхідним зробити такі зауваження та
пропозиції, що не знижують загальної позитивної оцінки:
1. Продовжити комплектацію бібліотечних фондів новими надходженнями
наукових, навчально-методичних та періодичних видань для підготовки фахівців зі
спеціальності 5.02020701 «Дизайн»;
2. Покращувати оснащення спеціалізованих кабінетів і лабораторій сучасним
обладнанням, збільшити кількість прикладних комп'ютерних програм для
вирішення завдань з формування професійних компетенцій майбутніх фахівців;
3. Посилити профорієнтаційну (роз'яснювальну) роботу з учнями
загальноосвітніх шкіл з метою заповнення ліцензованого обсягу спеціальності;
4. Розширити можливі місця баз проходження технологічної та
переддипломної практик студентами спеціальності, а також стажувань та
підвищення кваліфікації викладачами Коледжу з урахуванням навчальних
дисциплін, які ними викладаються.

ВИСНОВОК. Експертна комісія робить висновок про можливість
акредитації спеціальності 5.02020701 «Дизайн» у Рівненському економікотехнологічному коледжі Національного університету водного господарства
та природокористування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший
спеціаліст» з ліцензованим обсягом ЗО осіб на денну форму навчання.
Голова експертної комісії: кандидат
технічних наук, доцент, професор кафедри
дизайну Хмельницького національного
університету
Експерт: спеціаліст вищої категорії,
викладач-методист, голова циклової ком:
культури і мистецтва
Житомирського технологічного коле.
Київського національного університе

, ,
І.М. Баннова

