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про проведення первинної акредитаційної експертизи 
Заклад освіти: Рівненський економіко-технологічний коледж Національного 
університету водного господарства та природокористування

Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»
Спеціальність: 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобу гової 
техніки»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах» з метою проведення 
первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 
спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 
згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2017 р. №56-А «Про 
проведення акредитаційної експертизи» , експертна комісія у складі голови комісії 
Кваснікова Володимира Павловича, доктора технічних наук, професора, 
завідувача кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій 
Національного авіаційного університету та експерта Недипіча Михайла 
Степановича, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, голови циклової комісії 
електротехнічних дисциплін Ладижинського коледжу Вінницького національного 
аграрного університету в період з 06.02.2017 р. до 08.02.2017 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 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової 1'ехніки» 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:

- Лііюнзія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636444 від 
04.06.2015р. про падання освітніх послуг;

- Положення Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного 
університету водного господарства та природокористування, ухвалене загальними 
зборами трудового колективу 12.03.15р. (протокол №1), затверджене ректором 
університету 23.07.2015 р.;

- копії установчих та реєстраційних документів;

Голова експертної комісії В.ІІ. Квасніков
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та ремонт електропобутової техніки» за освітньо-кваліфікаційними рівнем 
«молодший спеціаліст» (нормативна га варіативна частини), засоби діагностики 
якості вищої освіти;

-затверджений в установленому порядку навчальний план спеціальності
5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 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 ОСВІІ'НЬОЇ діяльності 
ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, інші документи.

За результатами перевірки наявтих документів комісія встановила^ що 
Рівненський економіко-технологічний коледлс Національного університету 
водного господарства та природокористування має І рівень акредитацй\ 
здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та 
ремонт електропобутової техніки» з ліцензійним обсягом ЗО осіб денної форми 
навчання відповідно до ліцензіїЛЕ №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 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування».

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 де 
Конституції України, законів України, Постанов Верховної Ради України, 
нормативних актів Міністерства освіїи і науки України, указів і розпоряджень 
Кабінету Міністрів України, Положення Рівненського економіко-технологічногс 
коледжу Національного університету водного господарства тг 
п риродо користування.

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

Голова експертної комісії В.11. Квасіїіков



- копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази 
санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, охорони праці;

- ОКХ, ОПГ1 підготовки фахівців спеціальності 5.14010201 «Обслуговування 
та ремонт електропобутової техніки» за освітньо-кваліфікаційними рівнем 
«молодший спеціаліст» (нормативна та варіативна частини), засоби діагностики 
якості вищої освіти;

-затверджений в установленому порядку навчальний план спеціальності
5.14010201 «Обслуговування га ремонт електропобутової техніки» 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 екоиоміко-технологічний коледж Національного університету 
водного господарства та природокористування має 1 рівень акредитацій 
здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 5,14010201 «Обслуговування та 
ремонт електропобутової техніки» 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 5,14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»,

У ПІДСУМКУ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОМІСІЯ
КОНСТАТУЄ:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Рівненський економіко-технологічпий коледж Національного університету 
водного господарства та природокористування — державний вищий навчальниг 
заклад, суб'єкт осві гньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення потреб 
громадян України в освітніх послугах. Коледж діє на основі та відповідно де 
Конституції України, законів України, Постанов Верховної Ради України 
нормативних актів Міністерства освіти і науки України, указів і розпоряджені 
Кабінету Міністрів України, Положення Рівненського економіко-технологічногс 
коледжу Національного університету водного господарства тг 
природокористування.

Зі'ідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 року був заснованиі 
Рівненський текстильний технікум.

олова експер'їної комісії В.П. Квасніїсов



Текстильний технікум Рівненського державного технічного університету 
створений на державній формі власності без права юридичної особи, як 
структурний підрозділ Рівненського державноі'о і'єхнічного університету 
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 
державному університету водного господарства та природокористування статусу 
Національноі'о», рііііенпя 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 01.02.2017 р. на денній формі навчається 555 
студентів, на заочній формі -70 студентів.

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 
т екстильної та леїжої 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»;
5.0516*0203 «Моделювання та конструювання промислових 
виробів»;

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»:
5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»; 
5.14010301 «Туристичне обслуговування».

Голова експертної комісії — В.П. Квасніков



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 
75 викладачів та З майстри виробничого навчання. Серед них 23 викладача мають 
вищу кваліфікаційну ка'геї'орію, 11 викладачів першу кваліфікаційну категорію, 
13 викладачів другу кваліфікаційну категорію, 28 викладачів спеціалістів. Серед 
викладачів вищої кваліфікаційної категорії 7 викладачів мають педагогічне звання 
„викладач-методист”, З викладача нагороджені нагрудним знаком „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’яшок Віктор Володимирович, спеціаліст вищої кваліфікаційної 
категорії, відмінник осві'ги України.

Підготовка фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» спеціальності 5,14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» у  
Рівненському економіко-технологічноліу Коледжі Національного університету 
водного господарства та природокористування відповідає типу й статусу 
виткого навчального закладу.

Голова експертної комісії В.П. Квасніков
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2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Контингент студентів денної форми навчання спеціальності 5.14010201 
«Обслуговування іа ремонт електропобутової гехніки» формується за 
результатами прийому на перший курс осіб з базовою загальною середньою 
освітою через вступні випробовування у формі письмового екзамену з української 
мови (дикгант) та усного з математики. Ліцензований обсяг прийому складає ЗО 
осіб денної форми навчання.

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.

Значна робо'га проводиться щодо збереження контингенту студентів. В 
академічній групі призначається куратор, який акцентує свою роботу на 
індивідуальній виховній роботі зі студентами.

Сприяють формуванню контишенту студентів профорІ€:нтаційні заходи, що 
проводяться в Коледжі: бесіди з учнями підшефних шкіл, ліцеїв; участь викладачів 
га студентів у “Ярмарках професій”, які проводять обласні, районні та міські 
центри зайнятості; 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 
:шогу 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, Косгопіль, Гоща, Бере:зне та Радивилів; 
професійно-технічні навчальні заклади, де готують фахівців за спорідненими 
спеціальностями.

Як свідчить аналіз представлених в акредитаційній справі даних, плани 
прийому па місця державного замовлення на стаціонарну форму навчання 
виконуються.

Голова експертної комісії В.П. Квасніков



Таблиця 1

Показники формування контингенту студентів зі спеціальності
5.14010201 «Обслуговування і а ремонт електропобутової техніки»

№ Р о к и
з/п Показники 2013- 2014- 2015- 2016-

2014 н.р. 2015 н.р. 2016 н.р. 2017 н.р.
Ліцензований обсяг підготовки

1. за напрямом піді отовки 
(денна/заочна форма)

30/0 30/0 30/0 30/0

Прийнято на навчання за 
спеціальністю 5.14010201 
«Обслуговування та ремонт 
електропобу'гової техні ки»

21 20 24 20

- денна форма
за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем "молодший спеціаліст" 21 20 24 20

2. а) за держзамовленням 10 15 20 20
б) за контрактом 11 5 4 -

- заочна форма
за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем "молодший спеціаліст"
а) за держзамовленням
б) за контрактом
- екстернаттта форма - - - -

3.

Подано заяв на одне місце за 
освітньо-кваліфікаційним 
рівнем " молодший 
спеціаліст":
- денна форма 59 59 62 50
- заочна форма - - - -

4.

Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення: 5,3 2,9 4,7 3,5

- денна форма 5,3 2,9 4,7 3,5
- заочна форма - - - -

В цілому формувашш контингенту студентів проводиться на належному 
рівні та здійснюється відповідно до вилюг Міністерства освіти і науки України, 
Перевіркою встановлено, що показники прийому не перевищували ліцензованого 
обсягу. Державне замовлення виконується на 100%,

Голова експертної комісії В.П. Квасніков



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 діагнос гики якості освіти.

Державний галузевий стандарг (ОКХ та ОГШ) молодших спеціалістів зі 
спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» затверджені наказом №710 від 
15.06.2012р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчальний план, 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 №5 від 24.01.2013р.

Навчальний план складається з циклу дисциплін загальноосвітньої підготовки, 
трьох основних циклів навчальних дисциплін нормативної частини (гуманітарної 
та соїдіально-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 
міжнредметних зв'язків.

Відповідно до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів із 
спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 
студенти вивчають 37 дисциплін, з них 29 -  нормативних дисциплін, 8 -  
варіагивних дисциплін за виробом навчального закладу.

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

Освітньо-професійна програма передбачає проводити державну атестацію 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 практик, з 
урахуванням особлиіюстей підготовки фахівців зі спеціальності відповідно до 
галузевих і регіональних потреб, наявного кадрового ногенціалу РЕТК 1ІУВГП.

Нормативні та варіативні частини ОКХу ОПП та засоби діагностики 
молодших спеціалістів 'зі спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» за змістом та формою відповідають чинншч 
стандартам. Навчальні плани розроблені на їх основі навчальні програлиц 
забезпечують логічну послідовність викладання дисциплін та відповідають 
вимогам Міністерства освіти і науки України.

Голова скспері'иої комісії В.ГТ. Кваспіков



4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчальний процес у Рівненському економі ко-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 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 

елекгропобутової техніки» 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 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 зазпачас, що павнстьний план відповідає ОПП.

4.2 Навчальні та робочі програми навчальних дисциплін
Навчальні програми всіх ?тавчальних дисциплін, передбачених навчальним 

планом спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та. ремонт електропобутової 
техніки», затверджені Меч'одичною 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 дисцишгінами, які вивчалися у попередніх семестрах.

Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін навчального плану 
підготовки молодших спеціалістів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» зі 
спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» за 
формою і змістом відповідають освітньо-професійній програмі та освітньо- 
кваліфікаційній характеристиці.

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

4.3 Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін

З усіх дисциггігін навча.'гьног'0 ггігану ггідг'отовки молодших спеціалістів галузі 
зггаггь галузі зггань 1401 «Сфера обслуговування» зі спеціальності 5.14010201 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» розроблено навчально- 
методичні комплекси, до складу яких входить методичне забезпеченггя лекцій, 
практичних, лабораторггих та семінарських занять, за^^дацня поточного та 
підсумкового контролю згзань. (—'-/7' / Ґ

Голова експертної комісії В.11. Квасіїіков



Особлива увага приділена завданням для самостійної роботи студентів. 
Методичні вказівки, до виконання яких включають перелік конкретних тем, що 
виносять на самостійну роботу студентів, опис завдань, які мають виконати 
студенти, рекомендації щодо їх виконання, літераіуру та форму контролю за 
самостійною роботою.

Експертна комісія копстатусу що з усіх дисциплін иавчшіьпого плану 
розроблено навчально-методичні комплекси. Всі навчальні дисципліни 
забезпечені методичнилш розробками планів лекційниХу практичниХу 
лабораторних та семінарських занять. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентів відповідає встановленим вимогам.

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 «Поіюженням про 
проведення практики студентів Рівненського економіко-технологічного Коледжу 
Національного універсигегу водного господарства та природокористування» від 
07.11.2014 р.

Навчальний план підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.14010201 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» передбачає такі види 
практик: навчальна, технологічна та переддипломна. їх 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 молодших спеціалістів спеціальності 5.14010201 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» є ознайомлення студентів із 
специфікою майбутнього фаху, формування базової основи професійних вмінь та 
навичок з електромонтажних робіт, вивчення робочих прийомів з технічного 
обслуговування побутових електроприладів та апаратів, розвиток початкових 
професійних якостей майбутнього спеціаліста. В структуру навчальної практики 
спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 
входять: навчальна електромонтажна практика; навчальна практика з ремонту 
електропобутової техніки; навчальна практика з ремонту та обслуговування 
електроустаткування (побутового).

Технологічна практика проводиться з метою закріплення та поглиблення 
теоретичних знань з фахових дисциплін , удосконалення професійних вмінь та 
навичок з ремонту електропобутової техніки, ознайомлення з виробничим 
процесом безпосередньо на підпрріємствах сфери побуту та сервісного 
обслуговування, а також збір фактичного матеріалу д р ^  виконання курсових

Голова експертної комісії В.П. Квасні ков



проектів (робіт). Базами пракгики є сучасні підприємства з продажу та 
обслуговування приладів побутової техніки, майстерні з ремонту електропобутових 
приладів вітчизняного та іноземного виробництва.

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки техиіків- 
електриків і проводиться з метою оволодіння ними сучасними прийомами 
елекгромонтажних робіт, а також набуття досвіду суспільної та виробничої 
діяльності в трудовому колективі. Базами проходження переддипломної практики 
для студентів спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» є провідні підприємства, організації та установи різних 
форм власності, які застосовують передові форми і методи організації виробничої 
діяльності, мають високий рівень техніко-економічних показників, використовують 
сучасні засоби обслуговування та ремонту побутових приладів, займаються 
розробкою новітніх технологій з ремонтно- механічних робіт та забезпечені 
к ва л і ф і ковани м и ф ах і в ця м и.

Комісія перевірила графік навчального процесу та констатує, що п ракти ка  
проводиться послідовно, концентрованими періодами, шляхом чергування з 
теоретичними заняттями в межах декількох семестрів.

Ькспертна комісія проаналізувала 20% звітів про проходження практики 
студентами спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки» па 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 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заявленої 
спеціальності^ відповідність матеріалів та результатів проходження всіх видів 
практик нормативним вимогам.
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4,5. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт (проектів) і
д ипл оми их проектів

Навчальним планом спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» передбачено виконання курсових проектів з навчальних 
дисциплін «Електротехнічні апарати та машини електропобутової техніки», 
«Технологія ремонту електропобутової техніки» та «Економіка, організація та 
планування виробництва». Методичні вказівки щодо виконання га тематика 
курсових робіт (проектів) розробляються викладачами спецдисциплін та 
затверджуються на засіданні циклової комісії. Вихідним документом для 
викоііаипя курсової роботи (проекту) є завдання, яке видається студенту на початку 
семестру, в якому виконується робота. Ерафік консультацій керівника курсової 
роботи (проекта) доводиться до відома студентів через тиждень від початку 
семестру, в якому виконується робоча.

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

Аналіз якості виконання та результатів курсових робіт (проектів) показує, що 
студенти мають сформовані навички науково-дослідної діяльності, вміють

Голова експертної комісії '  В.П. Квасніков



аналізувати джерела інформації, використовувати набуті теоретичні знания у 
практичній діяльності.

Державна атестація випускників спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та 
ремонт електропобутової техніки» проводиться у формі захисту дипломних 
проектів.

Викладачами спецдисциплін розроблені методичні вказівки до виконання 
дипломних проектів спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки». Тематика дипломних проектів спрямована на 
організацію ремонту побутових машин і приладів, розкриває наступні питання: 
будову та принципи роботи електропобутових приладів, їх вузлів, способів 
визначення та усунення несправностей електропобутових приладів.

Теми дипломних проектів розглядаються на засіданнях механіко-технологічної 
циклової комісії, погоджуються із заступником директора з навчальної роботи і 
за'гверджуються наказом директора коледжу.

Експертна комісія констатує наявність методичних вказівок для 
виконання курсових робіт (проектів) і дипломних проектів та відзпачаСу що 
тематика робіт актуалыШу відповідає сучасному рівню розвитку виробництвНу 
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 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки».

У результаті проведеного аналізу пакетів ККР з усіх дисциплін павчальпого 
плану підготовки фахівців заявленої спеціальності на предмет актуальності і 
відповідності їх завданняМу 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 замірів 

знань і вмінь студентів зі спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» відповідають «Положенню про критерії оцінювання 
знань і вмінь студентів» (розглянуто і ухвалено на засіданні педагогічної ради від 
06.11.2014 р.. 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^

1'олова експертної комісії В.11. Квасіїіков



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 
ііавчаліаюго 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 навчальио-методичие забезпечення навчального процесу зі 
спеціальності 5Л4010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки» вцілому відповідає ліцензінтш умовам та вимогам акредитації щодо 
надання освітніх послуг у  сфері вищої освіти,

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Підготовку молодших снеціалісгів зі спеціальності 5.14010201 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» в Рівненському економіко- 
технологічному Коледжі здійснюють 11 кваліфікованих педагогічних 
працівників, з яких 6 - мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 -  першу категорію,
1 -  друїу категорію, 2 -  спеціалісти. Двоє викладачів мають педагогічне звання 
«викладач-методист.

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

Голова випускової циклової комісії, Купицька Наталія Сергіївна, має повну 
вищу освіту за спеціальністю «Обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів», кваліфікація спеціаліста інженера- механіка, яку здобула 
1996 року в Українському державному хіміко-технологічному університеті, є 
спеціалістом з інформатики, викладачем інформатики після закінчення у 2007 році 
факультету кібернетики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені 
академіка Степана Дем’янчука. Працює викладачем технічної механіки у Коледжі з 
вересня 2014 року. Викладає наступні предмети: «Технічна механіка», «Прикладна 
механіка», «Теоретична механіка», «Інженерна графіка», «Нарисна геометрія», 
«Інформатика».

Купицька П.С. має першу кваліфікаційну категорію. У березні 2015 р. 
підвищила кваліфікацію зі спеціальностей «Технічна механіка», «Прикладна 
механіка» в Інституті післядипломної освіти НУВГП. Підготувала навчально- 
методичні комплекси з «Прикладної механіки», «Теоретичної механіки», «Технічної 
механіки». Пратцоє над розробкою, розширенням та вдосконаленням навчально- 
методичних комплексів з «Нарисної геометрії та інженерної графіки», 
«Інформатики». Викладачем підготовлено методичні рекомендації до курсового 
проектування з «Прикладної механіки», до виконання практичних робіт з 
«Прикладної механіки», «Теоретичної механіки», завдання для практичних робіт з 
«Інформатики та комп’ютерної техніки». Розробила ряд програм з предметів та 
робочих навчальних програм. Брала участь у X Всеукраїнській науково-практичній 
конференції „Інформаційні технології у професійній діяльності” -  вебінар 21.04.2016 
року.

Голова експертної комісії — В.II. Квасніков



з метою реалізації ступеневої підготовки майбутніх техніків-електриків за 
наскрізними навчальними планами та програмами практик в системі «коледж- 
університет» між Рівненським економіко-технологічним коледжем та Навчально- 
науковим механічним інстигутом НУВГП укладена угода про співпрацю.

А'гестація педагогічних працівників здійенюєтьея 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 Національпоі'о університету водного господарства 
та природокористування, 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. Після 
проходження сіажуваппя звіти викладачів заслуховуються на засіданнях циклової 
комісії та на педагогічній раді.

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

Експертна комісія проаналізувала стан кадрового забезпечення 
спеціальності 5А4010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки» і констатує^ що в РЕТК систематично проводиться робота з 
підвищеная кваліфікації та атестації педагогічних працівниківу наявний 
педагогічний склад відповідає вимогам критеріїв щодо акредитації заявленої 
спеціальності за першим рівнем акредитації

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНГЧІІЛ БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
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З метою забезпечення навчального процесу матеріально-технічна база РЕТК 
ПУВП відповідає встановленим вимогам та іншим нормативних документам.

Адміністрація коледжу постійно займається соціальними питаннями, 
покращенням умов навчання га 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 господарсгва та 
природокористування» загальна площа всьоіч) нерухомого майна коледжу складає 
11230,97 м“. 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

7 7 • 7 ^5761,37 м“; іуртожитки 3966,0 м“, інше майно -  1503,6 му

Голова ексіїоргної комісії р В.П. Квасніков



Для забезпечення виконання навчального плану за спеціальністю 5.14010201 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 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. 
Щорічно в Коледжі проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка 
наявності обладнання й матеріалів кабінетів і лабораторії. Списання застарілого 
обладпаппя проводиться спеціальними комісіями.

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

Всі ш гатні викладачі та допоміжний персонал забезпечені робочими місцями, 
у приміщеннях, які мають природне та штучне освітлення, підтримується 
нормальний температурно-вологістний режим, який 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 спетцалізації лабораторій.

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

Експерпта комісія зсииачаЄу що стан матерішіьно-техиічіюго 
забезпечення навчального процесу в Рівненському економіко-технологічному 
Коледжі Національного університету водного господарства та 
природокористування відповідає Ліцензійним уліовам надання освітніх послуг зі 
спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки».
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7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основу інформаційного забезпечення процесу підготовки фахівців 

спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 
складають бібліотечний-фонд коледжу та електронні засоби інформатцї.
Коледж має власну бібліотеку. Обсяг бібліотечного фонду станом на 01.01.2017 
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 у 
комплектуванні надається навчальним виданням, підручникам, посібникам.
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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.

ІЦороку бібліотечний фонд поповнюється новою літературою та періодичними 
виданнями. За останні три роки бібліотеці було подаровано 87 книг на загальну 
суму 5932,0 гри.
У Коледжі функціонує мережа Інтернет, що підведена на робочі місця, які 
використовуються для пошуку необхідної інформації.

Експертна комісія підтверджує, що наявний фонд бібліотеки повністю 
забезпечує студентів спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» основними джерелами інформації. Кількість посадкових 
місць у читальних залах, можливість доступу до мережі Інтернет, відповідає 
вимогам Ліцензійних умов надання освп ніх послуг у сфері вищої освіти.

Інформаційне забезпечення^ яке мас Рівненський економіко-технологічний 
коледле НУВГПу в цілому дозволяє якісно готувати фахівців зі спеціальності 
5.140]0201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» і відповідає 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в галузі вищої освіти.
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8. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Аналіз результатів освітньої діяльності, що проведений за показниками 

успішносі'і навчання студеітгів (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 1401 «Сфера обслуї овування» зі спеціальності 5.14010201 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» освітньо - кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст». Так, рівень знань студентів зі спеціальності
5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» за результатами 
написання комплексних контрольних робіт згідно з графіком проведення перевірки 
залишкових знань студентів, виявився середнім (Додаток 1).

Студенти спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
електропобутової техніки» виконували ККР з :

-дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: загальне 
успішність становить 100% при нормативі 90%, відхилення + 10%, якісна - 53,84^/ 
при нормативі 50%, відхилення + 3,84%;

-циклу природничо-наукової підготовки: загальна успішність становить 100^ 
при нормативі 90%,♦ відхилення +10% , якісна - 56,67% при нормативі 50% 
відхилення + 6,67%;

-циклу професійної та практичної підготовки: загальна успішність становит 
100% при нормативі 90%, відхилення +10% , якісна - 54,86% при нормативі 50®/ 
відхилення + 4,90®/о».

Відхилення результатів порівняно з самоаналізом для дисциплін цикл 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки склал^г^,/іД®/о; для дисциплі
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циклу природничо-наукової підготовки -5%; для дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки склала -3,94%, що не суперечить Ліцензійним умовам 
падання освітніх послуг в галузі вищої освіти (табл.2).

Курсові роботи (проекти) виконуються за актуальними напрямами. Вони 
присвячені розробці та організації проведення ремонтних робіт електропобутової 
техніки та їх економічному обґрунтуванню. Експертна комісія здійснила аналіз 
більше 20% курсових проектів з навчальних дисциплін «Електротехнічні апарати 
та машини електропобутової техніки», «Технологія ремонту електропобутової 
техніки» та курсової роботи з навчальної дисципліни «Економіка, організація та 
планування виробництва» на відповідність структури і змісту робіт (проектів) 
програмам навчальних дисциплін.

Результати захисту курсових робіт (проектів) студентів спеціальності
5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» подано у 
Додатку 2.

Всі курсові роботи (проекти) відповідають встановленим вимогам Оі II І, 
затвердженим темам і завданням.

Практична підготовка студентів була оцінена шляхом перевірки звітів про її 
виконання. Базами технологічної практики є сучасні підприємства з продажу та 
обслуговування приладів побутової техніки, майстерні з ремонту електропобутових 
приладів вітчизняного та іноземного виробництва, які в повному обсязі 
забезпечують виконання робочих навчальних планів та програм. Направлення 
студентів спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової 
техніки» на технологічну практику відбувається згідно укладених угод. Абсолютна 
успішність захисту звітів з проведения практики складає - 100%, якісна - 100%). В 
гих же установах студенти проходять і переддипломну практику.

Результати захисту звітів з навчальної, технологічної та переддипломної 
практик студентами спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 
елек'і'ропобутової техніки» 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 Коледжу. До керівництва ДЕК 
залучаються провідні спеціалісти галузі, представники державних та недержавних 
підприємств та науковці Національного університету водного господарства та 
природокористування за спорідненим напрямом підготовки.

Висновок: якісні характеристики підготовки фахівців забезпечують 
державні гарантії якості вищої освіти зі спеціальності 5,14010201 
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» і відповідають 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг в галузі вищої освіти та 
Державним вішогам до акредитації.
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Порівняльна таблиця результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу та 
акредитаційної експертизи студентами спеціальності

5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»
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Голова експертної комісії: доктор технічних наук, п 
завідувач кафедри комп’ютеризованих eлeктpoтexjь^Pteи^ госпо, 
систем та технологій Національного авіаційного,
(м.Київ)

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова ц 
електротехнічних дисциплін Ладижинського к 
Вінницького національного аграрного універси

Т~ В.П. Квасніков

З віісіговкамн експертної комісії оіпайомлепий 
Ректор НУВГП, д.с.-глі., професор

Директор коледжу

08 лютого 2017 р.
Голова експертної комісії

В.В. Дем’янюк 

J~ Z  В.П. Квасніков



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 відповідно до розроблених моделей 
фахівців);

2. Рання професійна орієнтагця 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 
пракгики;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; плай роботи методичного семінару з вдосконалення 
педагогічної майстерносгі викладачів та викладачів - початківців; плани органів 
студентського самоврядування; графіки, розклади занять та позааудиторних 
заходів);

А.Удосконалення набчального плану та змісту навчання з дисциплін (навчальні 
плани всіх спеціальностей у Коледжі складені на підставі ОГШ та структурно- 
логічної схеми підготовки молодших спеціалістів і чітко визначають перелік та 
обсяг нормагивних 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 
зміс'іу 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 ОПГІ. При виборі 
предметів вибіркової варіанти ОШІ Коледж виходив із важливості їх для 
практичної робоїи молодшого спеціаліста та аналізу зібраних відгуків і побажань 
провідних фахівців про труднощі, які виникають у практичндадальності);
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5. Науково-методичне забезпечення, освітнього прогресу в Кояеджі{]хяя 
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 ЫМКД 
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; мегодичні 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 поточноію 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 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 рефератів, 
перевірочні (директорські) контрольні роботи, які проводяться на лекціях (усний, 
тестовий), практичних, лабораторних та семінарських занятгях. Форми проведення 
поточного контролю та критерії оцінювання рівня знань визначаються відповідною 
предметно-цикловою комісією. Ре:^уль'іаги 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 дисциплінш

Проміжний контроль проводитися у вигляді заліків, іспитів, курсових робіт та 
проектів, звітів про прохо/рження навчальної та виробничої практики. Його мета - 
оцінити роботу студента за певний період, отримані ним теоретичні знання, 
розни'і'ок 'і'іи)рчс)і’о мислення, набуття навичок самостійної робоги, вміння 
синтезувати отримані знання і застосовувати їх до вирііііеШ|ія^р[рактичних завдань.
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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). І Іерслік 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 осві ги фахової підготовки студентів, який встановлюється за результатами 
захисту дипломного проекгу, що складається з теоретичної частини (пояснювальна 
записка) та практичної частини (завдання, для реалізації якого використовуються 
персональні комп'ютери). Для проведення державної атестації - дигигомного 
проектування зі спеціальностей створюється Державна екзаменаційна комісія, яка 
діє впродовж календарного року. Державна комісія перевіряє науково-теоретичну 
та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм 
відтювідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про 
освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо- 
професійної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі);
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7. Моніторинг професійної діяльності педагогічних працівників (моніторинг
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 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 
ІІУВГП на навчальний рік».

Адміністрація Коледжу має можливість виявити тенденції і відстежити 
закономірності діяльності закладу і відповідно намітити зміни, які слід 
запровадити, визначити страі егічні пріоритети, за якими буде відбуватися розвиток 
навчального закладу. В 2016-2017 навчальному 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 стан навчально-методичної роботи, 
приймати відповідні рішення і прогнозувати розвиток освіти; планувати роботу 5 
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 власно' 
професійної компетенції, пошуку нових інноваційних технологій у викладамн 
навчальних дисциплін.

Подальшої розробки потребують гехнологія й інструментарій внутрішньогс 
моніторингу якості освіти Коледжу з урахуванням індикаторів і показників, ще 
працююгь на основі принципів додатковості та дозволяють залучити до унравлінш 
якістю всіх суб’єктів освітнього процесу й визначити місце й роль кожного з них  ̂
цій взаємодії. Для цього в майбутишому планується створити відділ моніторинп 
якості організації і проведення навчальних занять, до складу якого включиті 
провідних викладачів і методисгів, які с фахівцями з певної спеціальності. Де 
основних завдань відділу пропонується віднести: аналіз системи організаці 
процесу навчання студентів з дисциплін навчального плану, які в даний момен' 
підлягають моніторингу якості; ознайомлення і аналіз навчально-методичнол 
комплексу з дисципліни; ознайомлення і аналіз поточного, проміжного т; 
підсумкового контролю набутих студентами знань і вмінь,/^^(шиплін навчальноп
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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).
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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 2013 році експертною комісією Міністерства освіти і науки України були 
надані наступні зауваження та рекомендації:

-продовжити роботу над забезпеченням студентів підручниками та 
посібниками фахового спрямування державною мовою відповідно до встановлених 
державних вимог;

- поповнити банк прикладних комп’ютерних програм для проведення 
практичних завдань з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки;

- продовжити роботу гцодо систематизації електронних версій методичного та 
навчального матеріалу на сайті Коледжу з метою впровадження у навчальний 
процес елементів дистанційного навчання;

-продовжити роботу з поповнення навчальних кабінетів комп’ютерною 
технікою;

-збільшити кількість одиниць мультимедійного обладнання для проведення 
занять.

На виконання цих зауважень у Рівненському економіко-технологічному 
коледжі НУВГП вжито наступні заходи:

бібліотечний фонд поповнився новими виданнями фахового 
спрямування державною мовою:

2013 р. -  52 примірник на суму 1779,00 грн.,
2014 р. -  71 примірник на суму 4642,00 грн.,
2015 р. -  90 примірників на суму 4235,70 грн.;
2016 р. -  65 примірників на суму 3643,97 грн.;

оновлено банк прикладних комп’ютерних програм для проведення 
практичних завдань з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, 
до складу якого належать: MS Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Компас, Corel 
Draw, Antivirus, Borland Pascal, Adobe Reader;

-створено електронну бібліотеку підручників, формування якої ведеться у 
тісній співпраці з усіма цикловими комісіями; створено електронну базу навчально- 
методичних матеріалів, каталог законодавчих актів та документів, які відображені 
на сайті закладу з метою впровадження у навчальний .уПроцес елементів 
дистанційного навчання ;
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-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 Тнтернет здійснюється за допомогою технології Wi-Fi;

-матеріально-технічна база Коледжу в міжакредитаційний період поповнилась 
наступним мультимедійним обладнанням: 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.).

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

10.2. Результат и 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. У поданих акредитагщтнх 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 ТМЗО від 21.06.2016 р. №2.1/10-1606 
«Про особливості формування навчальних планів підготовки молодших 
спеціалістів на 2016/2017 н.р.», прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про вишу освіту» і затверджені Педагогічною радою коледжу та 
рекгором університету. Навчальні плани для студентів 1 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 4)

2. Перевірити відповідність освіти викладача Навозняка В. Г. до 
дисципліни «Економічна теорія», яку він викпадас, згідно вимог наказу МОИ № 
1377 від 29.11.2011р.

В ході перевірки встановлено, що дисципліна «Економічна теорія» згідно 
навчального плану спеціальності належить до циклу гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки. Викладачу Павозняку В. Г була присвоєна кваліфікація 
«викладач соціальних дисциплін та історії» (диплом ЛЗ ВЕ №002643, вид. 
05.07.1996 р. Волинським державним університетом імені Лесі Українки); згідно з 
додатком до диплому (Додаток 5) в перелік зазначених навчальних дисциіигін 
входить «Економічна теорія». Тому вищезазначена інформація дала можливість 
надати викладачу вищої кваліфікаційної категорії Павозняку В.Г. право викладати 
дану дисципліну.

На даний час -викладач Навозняк В. Г. проходить курси підвищення 
кваліфікації з дисципліни «Економічна теорія» в Інституті післядинломної освіти 
ПУВГП (угода від 06.02.2017р.).

Комісія вважає, що викладач Навозняк В.Г. має право викладати дисциплін) 
«Економічна теорія».

Голова експертної комісії -В .П . Квасніков
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3. Відсутня інформація в ЄДЕБО щодо наявності гуртожитку, а також 
документи про відповідність прішіщень вимогам правил пожежної безпеки 
(Постанова КМУ №1187 від 30.12.2015 р.).

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

-Наказ М011 України від 19.05.2016 р. №541 «Про закріплення державного 
майна за Національним університетом водного господарства та 
природокористування»;

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

4. Відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального призначення
(стор.76, таблгщі 2.3.2) не відповідають дійсності, що унеможливлює перевірку 
забезпеченістю навчальними приміщеннями (Постанова КМУ № 1187 від
30.12.2015р.).

Експертною комісією з’ясовано, що відомості щодо забезпечення 
приміщеннями навчального призначення (стор.76, таблиці 2.3.2) не відповідають 
дійсності у зв’язку із допущеною технічною помилкою. На даний час в таблицю 
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 6.

5. Відсутнє навчально-методичне забезпечення для виконання 
лабораторних робіт, які передбачені навча.пьтш планом та забезпечення з 
державної атестації студентів.

В ході перевірки екепертпою комісією встановлено, що в навчальному плані, 
затвердженому в 2013 році, помилково кількість годин практичних занять було 
віднесено в колонку «лабораторні роботи». Тому в наступних навчальних планах 
дана неточність була усунена. (Додаток 7,8,9).

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 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» 
подано у Додатку 10.

6. З багатьох дисциплін фахового циклу дуже застаріле інформагцйне 
забезпечення.

Експертна комісія відзначає, що в міжакредитаційпий період відбулось 
збільшення кількості довідникової та навчальної літератури з фахових дисциплін за 
рахунок не паперових , а електронних версій. Перелік сучасного інформаційного 
забезпечення дисциплін фахового циклу представлено в Додатку 11.

7. Відсутні фахові періодичні видання за профілем підготовки 
спеціальності, що акредитується.

На момент перевірки експертною комісією встановлено,, що в таблиці 2.19
акредитаційних матеріалів «Перелік фахових періещич

Голова експертної комісії

идань» допущено 
^  В. 11. Квасніков
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неточність: за передплатою на 2017 рік бібліотека отримує періодичні фахові 
видання України. З них основні: журнали «Винахідник і раціоналіст»;
«Електропанорама»; «Електротехніка і електроенергетика»; «Вісник Інженерної 
академії України».

Повний перелік фахових періодичних видань за спеціальністю, що 
акредитується подано у Додатку 12.

1 олова експертної комісії В.11. Квасніков



ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти та державних вимог до

акреди іації

Порівіїнльпа таблиця відповідності
стану кадрового забезпечення Рівненського економіко-іехнологічного коледжу Національного 

університету водного господарства га природокористування Ліцензійним умовам надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт

електропобутової техніки»
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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 спеціальносіі

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

- - -

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

- - -

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

- - -

у тому числі, які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
робо'і'и

- - -

3 них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної пауково-педаї'огічпої роботи в 
даному навчальному закладі не мсііпіс 10 
років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з 
і'рифом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України або монографій, до 
одного доктора наук або професора)

- - -

1.3 Частка ііауково-иедагогічпих працівників з 
науковими сі'упепями та вченими :іваііпями, 
які забезпечують викладання лекційних 
годин фахових дисциплін навчального

-

------ і 1 И

-

Голова експертної комісії -  В.П. Квасніков
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1 2 3 4 5
плану спеціальності (% від кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному 
навчальїіОхМу 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 маїоіь стаж 
безперервної 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 док'і ора 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 і'уманітарних та соціально- 
економічних дисциплін;

25 34,01 +9,99

-цикл дисциплін маї ематичної, природничо- 25 31,10 +6,10
наукової нідго'і'овки
- цикл дисциплін професійної та практичної 25 32,47 +7,47
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: доктор технічних наук, 
завідувач кафедри коіМгГютеризованих електрете 
систем та тсхнолоі'ій Національного авіацій 
(м.Київ)
Експерт: спсціаліс'і' вищої категорії, голова 
електротехнічних дисциплін Ладижинськог 
Вінницького національного аграрного унівс

З висновками експертної комісії опіайолі 
Рек 1 ор НУВГП, д.с.-глі., професор

Директор коледжу

08 лютого 2017 р.

олова експертної комісії

/  В.С. Мошинськйй 

Дем’янюк

ВЛ І. Квасніков
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Порівняльна таблиця до і римаппя

технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення оевітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 5.14010201 «Обслуговування

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої осві ї и

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчаїьних занять та контрольних 
заходів (кв. метрів на одну особу для 
факіичного 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 -Т23,3

3 .Наявність соціально-нобу гової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читщіьного залу г +
2) пунктів харчування + +
3) актового чи концертного залу -т +
4) спортивноі'о залу + +
5) стадіону та/або спортивних майданчиків + +
6) медичного пункту -І- -ь
4. Забезпеченість 'здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

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

+ +

ТЕХНОЛОГІЄ-
щодо навчально-методичного забезпеченій

[НІ ВИМОГИ
ї освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми + +

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ +

3. Наявність робочої ироірами з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +

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

+ +

5. Наявність програми практичної підго товки, 
робочих програм практик

+ -1-

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навча.іьної дисципліни 
навчального плану

+ +

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ -т , 
^  І

..у. 1

Голова експертної комісії — В.П. Квасіїіков
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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 спорідненого 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами освіти)
Наявність офіційного веб-сай'гу закладу 
освіти, па якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітпьо-паукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні ти. наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ +

4. Наявність електроппого ресурсу закладу 
осві'і'и, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчальноі'о плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (міні.мальний 
відсоток навчальних дисциплін)

ЗО 35 +5

Голова експертної комісії: доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій Національного авіаційного 
(м.Київ) ^

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова 
електротехнічних дисциіглін Ладижинськогоі 
Вінницького національного аграрного уніве

З висновками експертної комісії ознайомлеї 
Ректор НУВГП, д.с.-глі., професор

Директор коледжу

08 лютого 2017 р.

В.П. Квасніков

) /7 ^  М.С. Недипіч

02071116

7 Мошинський

^  В.В. Дем’янюк

олова експертної комісії ^  В.П. Квасніков



зо

Порівняльна таблиця відповідності
стану якісних характеристик Рівненського скономіко-технологічіюго коледжу ЫaцioнaJrьнoгo 
університету водного господаретва та природокористування Державним вимоідм до акредитації 

спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»

№

з/
п

Назва показника (нормативу)

Значе
ння

пока
зника

(норма
тиву)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фак'і'ичного

значення
показника

від
норматив

ного
1 2 3 4 5

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 викла;іачів постійноіо 
складу за ос танні 5 років, % 100 100 -

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

2.1 Рівень гуманітарних знань студешів;

- успіщно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 53,84 +3,84

2 .2 Рівень фундамен тальних знань студентів:

- успішно виконані кон ірольні завдання, % 90 100 + 10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання, % 50 56,67 +6,67

2 .3 Рівень фахової підготовки:

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової 
підготовки, % 90 100 +10

- якісно (на 5 і 4) виконані контрольні завдання з 
дисциплін фахової підготовки, % 50 54,90 +4,90

3. Чисельніс'і'ь викладачів постійного складу, які 
обслуговують спеціальність та займаються 
вдосконаленням навчально - методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних посібників, %

100 100 -

4. Наявність у структурі навчального закладу наукових - і -

Голова експертної комісії і -  В.П. Квасніков



1 2 О 4 5
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)

-1 +

г  олова експертної комісії: доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій Національного авіаційного університету 
(м.Київ)

Експерт: спсціалісг вищої категорії, голова циклом 
елек тро технічних дисциплін Ладижиііського кол 
Вінницького національного аграрного універси/рт^

З висповкамп експертної комісії озиайомле 
Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор

В.П. Квасиіков

Директор коледжу

08 лютого 2017 р.

(іо І І І І
V ,: .....................V , •-

В.С. Мошинський

В.В. Дем’янюк

Голова експертної комісії В.11. Квасніков
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ЗАГАЛЬНИМ 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 5.14010201 

«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» галузі знань 1401 «Сфера 

обслуговування» у Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного 

університету водного господаретва іа природокористування вцілому відповідає 

встановленим нормативним вимогам та забезпечує державну гарантію якості освіти.

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

пропозиції, пдо не знижують загальної позитивної оцінки:

1. Постійно розширювати та оновлювати матеріально-технічну базу Коледжу 

з підготовки фахівців спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт 

електропобутової техніки»;

2. Удосконалювати інформаційне забезпечення навчального процесу шляхом 

розширення використання сучасних ліцензованих пакетів прикладних програм;

3. Працювати над впровадженням новітніх технологій навчання з 

використанням сучасної комп’ютерної техніки;

4. Постійно оновлювати комплектацію бібліотечних фондів н о в и м и  

надходженнями наукових, навчально-методичних та періодичних фахових видань 

для підготовки фахівців зі спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонг 

електропобутової техніки»;

5. Вдосконалювати профорієнтаційну (роз'яснювальну) роботу з учнями 

загальноосвітніх шкіл з метою виконання ліцензованого обсягу спеціальності 

відповідно до потреб ринку праці.

ВИСНОВОК, Еексперпта комісія робить висновок про можливість акредитаиі 

спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутово, 

техніки» у  Рівненському економіко-технологічному кбщб^ісі Наиіональногс

Голова експертної комісії В.П. Квасніков
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університету водного господарства та природокористування за освітиьо- 

квшііфікацШніш рівнем «молодший спеціаліст» з ліцензованим обсягом ЗО осіб на 

денну (рорму навчання.

Голова експертної комісії: доктор технічних наук, професор 
завідувач кафедри комп’ютеризованих слектрогехнічних 
систем та технологій Національного авіаційного університету 
(м.Київ)

Ексіїерг: спеціаліст вищої категорії, голова ци 
електротехнічних дисциплін Ладижинського к 
Вінницького національного аграрного упівсрс

З висіїовками експертної комісії ознайомле 
Рекгор НУВГП, д.с.-г.н., професор

Директор коледжу

08 лютого 2017 р.

^^В.Н. Квасніков

■/

М.О. Недипіч

В.С. Мошинський

В.В. Дем’яніок

Голова експертної комісії — ВЛЇ. Квасніков



«ПОГОДЖЕНО»
Голова експертної комісії 
м о ї !  України
______,. ~ В.П. Квасніков
« (ГГ» 6 2017 р.

« ЗАВ ГЕРДЖЕНО»
Дире^Ср Ж  ІІУВГП 
^2 3  — в.В. Дем’янюк

а £  2017 р.

Д о д а т о к  1

Г  рафік
проведення перевірки іалипіковнх знань студентів спеціальності 5.14010201 

«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» у Рівненському скономіко- 
технологічному Коледжі Національного університету водного господарегва та

природокористування

№
п/
п

Назва
дисципліни

Дата
проведенн 

я

Час
прове
дення

Ауди
торія

Курс,
ірупа

К-сть
сту
ден
тів

Експерт МОП 
України Викладач

І . Ц и іи і  г у м а н іт а р н о ї  т а  с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н о ї  п ід г о т о в к и
1. Історія України 07.02.2017 11:50 2 ЗРП 20

В.П. Квасніков 
М.С. Нсдипіч

Ковсільчук Б.С.
2. Економічна

теорія
08.02.2017 10:00 16 ЗРП 20 І Іарижна Л.Г.

д. Культурологія 06.02.2017 11:50 2 ЗРП 20 Ковальчук Б.С.
2 .Ц и к л  п р и р о д н и ч о -н а у к о в о ї  п ід г о т о в к и

4. Матеріалознав
ство та обробка 
матеріалів

08.02.2017 1 1:50 22 ЗРП 20

В.П. Квасніков 
М.С. Нсдипіч

Верещако О.М.

5. Інженерна
і’рафіка

07.02.2017 10:00 32 ЗРП 20 Лакус Л.Т.

6. Безпека
життєдіяльно-
С1І

06.02.2017 10:00 6 ЗРП 20
Гимощук Г.В.

З .Ц и к л  п р о ф е с ій н о ї  т а  р п а к т  и ч н о їп  ід г о  т о  в к и
7. Технологія 

ремонту 
елеісгронобуто- 
вої техніки

08.00.2017 10:00 22 4РП 17

В.П. Квасніков 
М.С. Недипіч

Кобил юс О. В.

8. Електропобу
това техніка

06.02.2017 11:50 22 4РП 17 Кобил юс О. В.

9. Основи
електроніки

07.02.2017 10:00 17 4РП 17 Пе гренчук О.Л.

Голова експертної комісії В.П. Квасніков

Ч.іГ'-’Ж
Заступник директора з навчальної роботи /  ... К.В. Михасюк

і:-і .;

Голова експертної комісії В.П. Квасніков



Д о д а І о к  2

Результати захисту курсових робіт студентами спеціальності 
5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»

Н а з в а

д и с ц и п л і н и
оа.

К і л ь

к і с т ь

с т у д

с и г і в

О д е р ж а л и  о ц і н к и  ( к і л ь к і с т ь  % )

5 % 4 % % %

А б с .

у с п

%

Я к .

у с п

%

С е р е

д н і й

б а л

К у р с о в и й  п р о е к т  

з  д и с ц и п л і н и  

« Т е х н о л о г і я  

р е м о н т у

е л  е к т р о  11 о б у т о  в о  

ї  т е х н і к и »

IV 4  Р П 17 32,29 52,94 2 1 1 ,7 6 100 88,23 4,23

К у р с о в а  р о б о т а  з

д и с ц и п л і н и

« Е к о н о м і к а

о р г а н і з а ц і я  т а

п л а н у в а н н я

в и р о б н и ц т в а »

I V 4  Р П 17 41,17 29,41 29,41 100 70,58 4,11

Голова експертної комісії: доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій Національного авіаційного університету 
(м.Київ)

Ексиерг: спеціаліст вищої категорії, голова цик 
електротехнічних дисциплін Ладижиііського 
Вінницького національного аграрного універ

З висновками експертної комісії ознайомл 
Рек і ор НУ13ГП, д.с.-і .н., професор

Директор коледжу

08 лютого 2017 р.

—В.П. Квасніков

М.С. Недипіч

В.С. Мошинський

В.В. Дем’янюк

олова експертної комісії В.11. Квасніков



Додаток З

Результати захисту звітів з навчальної та технологічної практик студентів 
спеціальності 5.14010201 «Обслуговування та реїчонт електропобутової

іехіїіки»

№
з/
п

Практика

К-
С'ГЬ

сту
дент

ів

Одержали оцінки 
(кількість / %)

Успішність,
% Сер.

бал
5 4 3 2 абс.

як і єн 
а

1 2 од 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Навчальна:
- навчальна 
електромонтаж 
на практика;
- навчальна 
практика з 
ремон ту 
електропобу
тової техніки;

навчальна 
практика з 
ремонту та 
обслуговування 
електроустатку 
вання
(побутового).

23

201 4-20 5 н. р.(4 семестр)

14 60,87 Д 13,04 6 26,09 - - 100 73,91 4,35

23

2015-2016 н. р.(5 семестр)

11 47,83 5 21,74 7 30,43 - - 100 69,57 4,17

20

2015-2016 н. р.(6 семестр)

13 65,00 6 30,00 1 5,00 - - 100 95,00 4,60

2 Технологічна 19
2015-2016 11. р.(6 семестр)

11 57,89 8 42,1 1 - - - - 100 100 4,58

д Переддипломна 17
2016-2017 н.р.(7 семестр)

7 41,17 7 41,17 лД 17,64 - - 100 100 4,24

Голова експертної комісії: доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій Національного авіаційного університету 
(м.Київ)

Експерт: спеціаліст вищої категорії, голова цик, 
електротехнічних дисциплін Ладижинського к 
Вінницького національного аграрного унівсрс

З впсповками експертної комісії ознайомлеп 
Ректор НУВГТТ, д.с.-глі., професор

/-  В.П. Квасніков

Директор коледжу

08 лютого 2017 р.

Голова експертної комісії

М.С. Недипіч

^ ^ / / /  /  -В-С. Моїііинськйй

1 ( Чіяй І і  Г ;

В.В. Дем’янюк

) В.П. Квасніков


