висновок
експертної комісії
про проведення чергової акредитаційної експертизи
Заклад освіти: Рівненський економіко-технологічний коледж
Національного університету водного господарства
та природокористування
Галузь знань: 0505 «Машинобудування та матеріалообробка»
Спеціальність: 5.05050210«0бслуговування та ремонт обладнання підпри
ємств текстильної та легкої промисловості»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Поста
нови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення чер
гової акредитаційної експертизи підготовки молодщих спеціалістів спеціальності
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від
04.04.2017 р. №513-А «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна
комісія у складі голови комісії Олександра Григоровича Тимощука, кандидата
технічних наук, доцента кафедри мащин і апаратів, факультету інженерної меха
ніки Хмельницького національного університету та експерта Йовенко Світлани
Миколаївни, спеціаліста вищої кваліфікаційної категорії, завідувача механіко-технологічного відділення Державного вищого навчального закладу «Київський механіко-технологічний коледж» в період з 12.04.2017 р. по 14.04.2017 р. розглянула
подану Рівненським економіко-технологічним коледжем Національного універ
ситету водного господарства та природокористування акредитаційну справу та
провела експертне оцінювання спроможності навчального закладу надавати осві
тню послугу зі спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт облад
нання підприємств текстильної та легкої промисловості» за освітньо-кваліфі
каційними рівнем «молодщий спеціаліст» денної форми навчання.
Проаналізовано діяльність коледжу з формування контингенту студентів,
зміст підготовки фахівців, кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформа
ційне забезпечення навчального процесу та матеріально-технічну базу.
За час перевірки розглянуто наступні документи щодо спеціальності, яка ак
редитується:
- Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія ЛВ 00009-000360 від
03.02.2017 р. про надання освітніх послуг;
- Положення Рівненського економіко-технологічного коледжу Національ
ного університету водного господарства та природокористування, ухвалене зага
льними зборами трудового колективу 12.03.2015 р. (протокол №1), затверджене
ректором університету 23.07.2015 р.;
- копії установчих та реєстраційних документів;
- копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази
санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, охорони праці;
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- ОКХ, ОПП підготовки фахівців спеціальності 5.05050210 «Обслуговування
та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» за освітньо-кваліфіканійними рівнем «молодший спеціаліст» (нормативна та варіативна
частини), засоби діагностики якості вищої освіти;
-затверджений в установленому порядку навчальний план спеціальності
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості» за освітньо-кваліфікаційними рівнем «молодший спеціа
ліст»;
- навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану;
- комплексні контрольні роботи з дисциплін;
- відомості про кадрове, навчально-методичне, інформапійне забезпечення
навчального процесу, матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності та
соціальну інфраструктуру коледжу;
- порівняльну таблипю відповідності досягнутого рівня освітньої діяльності
ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, інші документи.
За результатами перевірки наявних документів комісія встановила, що
Рівненський економіко-техиологічний коледж Національного університету
водного господарства та природокористування має І рівень акредитації, здій
снює підготовку фахівців зі спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ре
монт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» з ліце
нзійним обсягом ЗО осіб денної форми навчання відповідно до ліцензіїЛВ 00009000360 наказ МОН України від 03.02.2017р. 21-л.
Надані документи відповідають матеріалам акредитаційної справи та
підтверджують право Рівненського економіко-технологічного коледжу Наці
онального університету водного господарства та природокористування на
підготовку фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої промисловості» галузі знань 0505 «Маши
нобудування та матеріалообробка».

У ПІДСУМКУ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОМІСІЯ КОН
СТАТУЄ:
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету
водного господарства та природокористування-державний виший навчальний за
клад, суб'єкт освітньої діяльності, яка здійснюється з метою задоволення потреб
громадян України в освітніх послугах. Коледж діє на основі та відповідно до Кон
ституції України, законів України, Постанов Верховної Ради України, норматив
них актів Міністерства освіти і науки України, указів і розпоряджень Кабінету Мі
ністрів України, Положення Рівненського економіко-технологічного коледжу На
ціонального університету водного господарства та природокористування. ■
Згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 року був заснова
ний Рівненський текстильний технікум.
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Текстильний технікум Рівненського державного технічного університету
створений на державній формі власності без права юридичної особи, як структу
рний підрозділ Рівненського державного технічного університету постановою Ка
бінету Міністрів України №1656 від 19.10.1998 року та наказу Міністерства освіти
України №41 Твід 27.11.1998 року.
У 2004 році відповідно до п.2.1. наказу МОН України №416 від 25.05.2004 р.
про оголошення Указу Президента України «Про надання Українському держав
ному університету водного господарства та природокористування статусу Націо
нального», рішення вченої ради університету Протокол № 7 від 25.06.2004 р. «Про
затвердження структури Національного університету водного господарства та
природокористування». Текстильний технікум Українського державного універ
ситету водного господарства та природокористування переіменовано в Технікум
технологій та дизайну Національного університету водного господарства та при
родокористування.
Згідно наказу НУВГП від 02.09.2013 р. за К№350 «Про окремі питання вдос
коналення структури університету» Технікум технологій та дизайну НУВГП пе
реіменовано 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 заоч
ної форми навчання. Станом на 01.04.2017р. на денній формі навчається 536 сту
дентів, на заочній формі - 54 студента.
Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «мо
лодший 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 обладн
ємств текстильної та легкої промисловості»;
галузь знань0516 «Текстильна та легка промисловість»:
5.05160201 «Швейне виробництво»;
5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових ви
робів»;
5.05160104 «Виробництво та дизайн нетканих текстильних ма
теріалів»;
5.05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу»;
5.05160102 «Виробництво та дизайн пряжі».
галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»;
5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової тех
ніки
5.14010301 «Туристичне обслуговування».
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Навчальний процес в коледжі забезпечують циклові комісії: фундаменталь
них дисциплін; мовознавства та суспільних дисциплін; діловодства та інформа
ційної діяльності, іноземних мов та туризму; фізичного виховання, БЖД та захи
сту Вітчизни; обліково-економічних дисциплін; дизайну; моделювання та техно
логії швейних виробів; циклова механіко-технологічна комісія.
Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 78 педаго
гічних працівників (75 викладачів та З майстра виробничого навчання). Серед них
23 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 11 викладачів мають першу
кваліфікаційну категорію, 13 викладачів мають другу кваліфікаційну категорію,
28 викладачів-спеціалістів; 7 викладачів мають педагогічне звання „викладач-методист”, 3-є викладачів мають нагрудний знак „Відмінник освіти України”.
Коледж розташований за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Литовська,53, тел. 62-04-80, факс (0362) 62-04-80; e-mail: retk@nuwm.edu.ua;
www.retk.rv.ua.
З 2014 року Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП очолює
директор Дем’янюк Віктор Володимирович, спеціаліст вищої кваліфікаційної ка
тегорії, відмінник освіти України.
Підготовка фахівців заявленого освітньо-кваліфікаційного рівня «молод
ший спеціаліст» спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт облад
нання підприємств текстильної та легкої промисловості» галузі знань 0505
«Машинобудування та матеріалообробка» у Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного університету водного господарства та при
родокористування відповідає питу й статусу вищого навчального закладу.
2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
Контингент студентів денної форми навчання спеціальності 5.05050210 «Об
слуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисло
вості» формується за результатами прийому на перший курс осіб з базовою зага
льною середньою освітою через вступні випробовування у формі письмового ек
замену з української мови (диктант) та усного з математики. Ліцензований обсяг
прийому складає 30 осіб денної та 30 осіб заочної форми навчання.
При вступі на навчання абітурієнти користуються всіма пільгами, що перед
бачені правилами прийому у ВНЗ. Після зарахування малозабезпеченим студен
там надається матеріальна допомога, зменшується оплата за проживання в гурто
житку; студентським сім'ям виділяються окремі кімнати в гуртожитку.
Значна робота проводиться щодо збереження контингенту студентів. В ака
демічній групі призначається куратор, який акцентує свою роботу на індивідуа
льній виховній роботі зі студентами.
Сприяють формуванню контингенту студентів профорієнтаційні заходи, що
проводяться в Коледжі: -бесіди з учнями підшефних шкіл, ліцеїв; участь виклада
чів та студентів у “Ярмарках професій”, які проводять обласні, районні та міські
центри зайнятості; співпраця з навчальними комбінатами; зустрічі з керівниками
підприємств, шкіл, ліцеїв; розміщення оголошень, агітаційних статей в газетах;
залучення до профорієнтаційної роботи студентів денної та заочної форм нав
чання.
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Коледж постійно проводить «Дні відкритих дверей», де абітурієнти мають
змогу ближче познайомитись з обраною спеціальністю. За коледжем закріплені
такі базові об'єкти профорієнтації: 28 шкіл м. Рівного; школи шести районів Рів
ненської області; школи міст Здолбунів, Костопіль, Гоша, Березне та Радивилів;
професійно-технічні навчальні заклади, де готують фахівців за спорідненими спе
ціальностями.
Динаміку змін контингенту студентів спеціальності 5.05050210 «Обслугову
вання та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»
подано в Таблиці 1.
Таблиця 1
Показники формування контингенту студентів за спеціальністю
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості»
Роки
№
Показники
2013201420152016з/п
2014
2015
2016
2017
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
2
1
3
4
5
6
Ліцензований обсяг підготовки за
1. напрямом підготовки (денна/заочна
30/30
30/30
30/30
30/30
форма)
Прийнято на навчання за спеціальністю
5.05050210 «Обслуговування та ремонт
20
23
21
18
обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості»
- денна форма
20
23
21
18
за ОКР "молодший спеціаліст"
2. а) за держзамовленням
20
20
20
18
б) за контрактом
3
1
- заочна форма
за ОКР "молодший спеціаліст"
а) за держзамовленням
б) за контрактом
- екстернатна форма
Подано заяв на одне місце
52
50
51
48
за ОКР " молодший спеціаліст»:
3.
- денна форма
50
52
51
48
- заочна форма
Конкурс абітурієнтів на місця
50
52
51
48
державного замовлення:
4.
2,55
. 2,4
- денна форма
2,5
2,6
- заочна форма
Кількість випускників ВНЗ 1-11 рівнів ак
5.
редитації:
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.

- прийнятих на скорочений термін нав
чання:
а) денна форма
б) заочна форма
- прийнятих на старші курси навчання:
а) денна форма
б) заочна форма
Кількість студентів 1 курсу денної
форми навчання, прийнятих за
держзамовленням, з них:
- нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою;
- таких, які пройшли навчання на підго
товчому відділенні;
- зараховані на пільгових умовах;
- нільовиків (сільська молодь)

-

-

-

-

-

-

-

-

20

2
2
20

20

18

-

“

-

“

-

-

“

“

-

-

-

-

-

-

-

в цілому формування контингенту студентів проводиться на належ
ному рівні та здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти і науки
України. Перевіркою встановлено, що показники прийому не перевищували лі
цензованого обсягу. Дерзісавне замовлення виконується.
3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Зміст підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050210 «Обслу
говування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промислово
сті» проводиться відповідно до навчального плану, розробленого згідно з вимо
гами освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми
(нормативної та варіативної частин) та засобів діагностики якості освіти. Держав
ний галузевий стандарт (ОКХ та ОПП) молодших спеціалістів зі спеціальності
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості» затверджені наказом Міністерства освіти і науки України
№443 від 17.04.2015р. «Про затвердження і введення в дію складових галузевих
стандартів вишої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня моло
дшого спеціаліста галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка».
Цикловою механіко-технологічною комісією розроблені та затверджені в
установленому порядку усі навчальні програми згідно навчальних планів та дер
жавних стандартів освіти. Кожна дисципліна забезпечена навчальними та робо
чими програмами, підручниками та навчальними посібниками, інструктивно-ме
тодичними матеріалами, індивідуальними завданнями для самостійної роботи
студентів, контрольними завданнями та контрольними роботами для перевірки рі
вня засвоєння студентами навчального матеріалу, методичними матеріалами з пи
тань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт та
проектів.
Навчальний план складається з циклу дисциплін загальноосвітньої підгото
вки, трьох основних циклів навчальних дисциплін нормативної частини (гумані
тарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної
Голова експертної комісії
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підготовки) та циклу дисциплін вибіркової частини з дотриманням кредитного
співвідношення навчального часу між циклами. Розподіл навчального часу відпо
відає вимогам ОПП, є обґрунтованим і забезпечує оптимальний графік навчаль
ного процесу. Дисципліни вивчаються у логічній послідовності, що сприяє забез
печенню безперервності навчання та ефективному використанню міжпредметних
зв'язків.
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.
Нормативні та варіативні частини ОКХ, ОПП та засоби діагностики
молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050210 «Обслуговування та ре
монт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» за змі
стом та формою відповідають чинним стандартам. Навчальні плани та ро
зроблені на їх основі навчальні програми, забезпечують логічну послідовність
викладання дисциплін та відповідають вимогам Міністерства освіти і науки
України.
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчальний процес у Рівненському економіко-технологічному коледжі Наці
онального університету водного господарства та природокористування здійсню
ється згідно з розробленою в коледжі Концепцією освітньої діяльності за заявле
ною спеціальністю. Основні положення Концепції розроблені з урахуванням регі
ональних особливостей навчального закладу.
4.1 Навчальний план
Навчальний план спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» складений на пі
дставі ОПП та структурно-логічної схеми підготовки молодших спеціалістів і чі
тко визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін,
послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, фо
рми й засоби проведення поточного і підсумкового контролю, з метою конкре
тизації планування навчального процесу складається робочий навчальний план
на кожний навчальний рік, графік навчального процесу, які затверджуються ди
ректором 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 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підп
риємств текстильної та легкої промисловості», затверджені методичною радою
коледжу і оновлюються не рідше, ніж один раз на п’ять років.
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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 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» за спеціальністю 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підп
риємств текстильної та легкої промисловості», за формою і змістом відповідають
освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці.
Експертна комісія зазначає достатній рівень розробки змісту й струк
тури навчальних і робочих програм навчальних дисциплін та їх належне за
безпечення літературою у бібліотечному фонді коледжу.
4.3 Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення нав
чальних диециплін
З усіх дисциплін навчального плану підготовки молодших спеціалістів галузі
знань галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» за спеціальні
стю 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної
та легкої промисловоеті» розроблено навчально-методичні комплекси, до складу
яких входить методичне забезпечення лекцій, практичних, лабораторних та еемінарських занять, завдання поточного та підсумкового контролю знань.
Особлива увага приділена завданням для самостійної роботи студентів. Роз
роблені відповідні методичні вказівки, до складу яких включено перелік конкрет
них тем, шо виносять на самостійну роботу студентів, опис завдань, які мають
виконати студенти, рекомендації щодо їх виконання, література та форма конт
ролю за самостійною роботою студентів.
Експертна комісія констатує, що з усіх дисциплін навчального плану ро
зроблено навчально-методичні комплекси. Всі навчальні дисципліни забезпе
чені методичними розробками планів лекційних, практичних, лабораторних
та семінарських занять. Дидактичне забезпечення самостійної роботи сту
дентів відповідає встановленим вимогам.
4.4 Програми практичної підготовки
Умови організації і проведення практик в Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного універеитету водного господарства та природоко
ристування 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 скла
дання програми практики студентів вищих навчальних закладів України», затвер
дженими Міністерством освіти і науки України №31-5/97 від 14.02.1996 р., «Реко
мендаціями про проведення практики студентів вищих навчальних закладів Укра
їни», ухваленими Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти, протокол №5 від 24.04.2013 р. та «Положенням про проведення практики
студентів Рівненеького економіко-технологічного коледжу Національного уніве
рситету водного господарства та природокористування» від 07.11.2014 р.
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Навчальний план підготовки молодших спеціалістів спеціальності
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості» передбачає наступні види практик:
- навчальна практика: проводиться у 3-6 семестрах (13 тижнів) в навчальних
майстернях коледжу;
- технологічна практика: проводиться у 7 семестрі (5 тижнів) на базових під
приємствах м. Рівного та області;
- переддипломна практика: проводиться у 8 семестрі (4 тижні) на місцях май
бутнього працевлаштування в місті та області.
Зміст, послідовність та завдання всіх видів практик визначаються наскрізною
програмою - основним навчально-методичним документом, яка розроблена цик
ловою комісією та затверджена методичною радою коледжу. На її основі розроб
лені робочі навчальні програми та методичні рекомендації.
Експертна комісія проаналізувала 20% звітів про проходження практики сту
дентами спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підп
риємств текстильної та легкої промисловості» на відповідність повноти вико
нання програмних завдань.
Комісія відзначає належний рівень розробки програм практик для освіт
ньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» заявленої спеціальності,
відповідність матеріалів та результатів проходження всіх видів практик но
рмативним вимогам.
4.5Методичне забезпечення підготовки курсових робіт (проектів) і
дипломних проекгів
Навчальним планом спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» передбачено вико
нання курсових робіт (проектів) з навчальних дисциплін «Прикладна механіка»,
«Обладнання галузі», «Економіка, організація та планування виробництва», «Те
хнологія ремонту обладнання галузі». Методичні вказівки щодо виконання та те
матика курсових робіт (проектів) розробляються викладачами фахових та загальнотехнічних дисциплін та затверджуються на засіданні циклової комісії. Вихід
ним документом для виконання курсової роботи (проекту) є завдання, яке вида
ється студенту на початку семестру, протягом якого виконується робота. Ерафік
консультацій керівника курсової роботи (проекту) доводиться до відома студентів
через тиждень від початку семестру, в якому виконується робота.
Тематика курсових робіт (проектів) відповідає завданням навчальної дисци
пліни і охоплює актуальні питання діяльності майбутніх техніків-механіків.
Державна атестація випускників спеціальності 5.05050210 «Обслуговування
та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» прово
диться у формі захисту дипломних проектів.
Викладачами спецдисциплін розроблені методичні вказівки до виконання ди
пломних проектів спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт облад
нання підприємств текстильної та легкої промисловості». Теми дипломних прое
ктів розглядаються на засіданнях механіко-технологічної циклової комісії, пого
джуються із заступником директора з навчальної роботи і затверджуються нака
зом директора коледжу.
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Вибірковий аналіз якості виконання та результатів курсових і дипломних
проектів засвідчує, що студенти мають сформовані навички науково-дослідної ді
яльності, вміють аналізувати джерела інформації, використовувати набуті теоре
тичні знання у практичній діяльності. Всі перевірені роботи правильно структуровані.
Експертна комісія констатує наявність методичних вказівок для вико
нання курсових робіт (проектів) і дипломних проектів та відзначає, що тема
тика робіт актуальна, відповідає сучасному рівню розвитку виробництва, ро
зроблена 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 природничонаукової підготовки (фундаментальної) і професійно-практичної підготовки (фа
хової), які забезпечують у комплексі контрольний замір залишкових знань студе
нтів спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підпри
ємств текстильної та легкої промисловості» .
У результаті проведеного аналізу пакетів ККР з усіх дисциплін навчаль
ного плану підготовки фахівців заявленої спеціальності на предмет актуаль
ності і відповідності їх завданням, експертна комісія відзначає фахову спря
мованість 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 замі
рів знань і вмінь студентів зі спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» відповідають «По
ложенню про критерії оцінювання знань і вмінь студентів» (розглянуто і ухвалено
на засіданні педагогічної ради від 06.1 1.2014р., протокол №3).
Система контролю та оцінювання знань і вмінь студентів складається з пото
чного та підсумкового етапів. Поточний контроль здійснюється під час прове
дення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку
рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма прове
дення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня
знань визначаються відповідною цикловою комісією.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію
студента. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену,
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі
навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встано
влені навчальним планом. Критерії оцінювання знань та умінь студентів чітко
сформульовані і визначені відповідно до традиційної 5-ти бальної системи.
Таким чином, навчально-методичне забезпечення навчального процесу зі
спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та релюнт обладнання підпри
ємств текстильної та легкої промисловості» в цілому відповідає ліцензійним
умовам та вимогам акредитації щодо надання освітніх послуг у сфері вищої
освіти.
Голова експертної комісії

7^

О.Г. Тимощук

5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050210 «Обслугову
вання та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» в
Рівненському економіко-технологічному коледжі здійснюють 11 кваліфікованих
педагогічних працівників, з яких 6 - мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 першу категорію, 1 - другу категорію, 2 - спеціалісти. Двоє викладачів мають пе
дагогічне 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, закінчила у
1987 році Рівненський текстильний технікум за спеціальністю «Виробництво не
тканих текстильних матеріалів» та отримала диплом молодшого спеціаліста з від
знакою з присвоєнням кваліфікації техніка-технолога. У 1996 році закінчила Ук
раїнський державний хіміко-технологічний університет за спеціальністю «Облад
нання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та отримала
диплом спеціаліста з присвоєнням кваліфікації інженера-механіка. У 2007 році за
кінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Сте
пана Дем’янчука за спеціальністю «Інформатика», отримала диплом спеціаліста з
присвоєнням кваліфікації викладача інформатики. Працює викладачем технічної
механіки у коледжі з вересня 2014 року. Викладає наступні навчальні дисципліни:
«Технічна механіка», «Прикладна механіка», «Теоретична механіка», «Інженерна
графіка», «Нарисна геометрія», «Інформатика».
Купицька Н.С. має першу кваліфікаційну категорію. У березні 2015 р. підви
щила кваліфікацію зі спеціальностей «Технічна механіка», «Прикладна механіка»
в Інституті післядипломної освіти НУВГП. Підготувала навчально-методичні
комплекси з «Прикладної механіки», «Теоретичної механіки», «Технічної меха
ніки». Працює над розробкою, розширенням та вдосконаленням навчально-мето
дичних 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 навчаль
них програм. Брала участь у X Всеукраїнській науково-практичній конференції
„Інформаційні технології у професійній діяльності” - вебінар 21.04.2016 року.
З метою реалізації ступеневої підготовки майбутніх техніків-механіків за на
скрізними навчальними планами та програмами практик в системі «коледж-університет» між Рівненським економіко-технологічним коледжем та Навчально-на
уковим механічним інститутом НУВГП укладена угода про співпрацю.
Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з «Типовим поло
женням про атестацію педагогічних працівників», затвердженим наказом Мініс
терства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010р. та Змін до Типового поло
ження про атестацію педагогічних працівників України (наказ Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011р.).
Голова експертної комісії
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Призначення на посади здійснюються наказом директора. На всіх педагогіч
них працівників оформлено особові справи, трудові книжки, в яких відображені
всі зміни відповідно до наказів.
Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється шляхом навчання в Інсти
туті післядипломної освіти Національного університету водного господарства та
природокористування, Інституті післядипломної освіти Хмельницького націона
льного університету. Національній академії педагогічних працівників України,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та шляхом участі у методичних семіна
рах і конференціях різних рівнів. Підвищення кваліфікації за п’ять років викону
валося в повному обсязі. Після проходження стажування звіти викладачів заслу
ховуються на засіданнях циклової комісії та на педагогічній раді. Постійне вдос
коналення педагогічної майстерності здійснюється на заняттях школи педагогіч
ної майстерності, семінарах, педагогічних читаннях, відкритих заняттях та в про
цесі взаємовідвідування.
Експертна комісія проаналізувала стан кадрового забезпечення спеціаль
ності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текс
тильної та легкої промисловості» і констатує, що в Рівненському економікотехнологічному коледжі НУВГП систематично проводиться робота з підви
щення кваліфікації та атестації педагогічних працівників, наявний педагогіч
ний склад відповідає вимогам критеріїв щодо акредитації заявленої спеціаль
ності за першим рівнем акредитації.
6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
З метою забезпечення навчального процесу матеріально-технічна база РЕТК
НУВП відповідає встановленим вимогам та іншим нормативних документам. Ад
міністрація коледжу постійно займається соціальними питаннями, покращенням
умов навчання та побуту, зміцненням здоров'я студентів та працівників.
Відповідно до наказу МОН України від 19.05.2016р. №541 «Про закріплення
державного майна за Національним університетом водного господарства та при
родокористування» загальна площа всього нерухомого майна коледжускладаєі 1230,97м^.У тому числі площа приміщень для навчальних занять студентів
(учбовий корпус, учбово-лабораторний корпус, учбово-слюсарні майстерні, спор
тивний зал, тир, лабораторія ткацтва, корпус фізвиховання) становить 5761,37 м^;
гуртожитки - 3966,0 м^, інше майно - 1503,6 м^.
Для забезпечення виконання навчального плану за спеціальністю 5.05050210
«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої проми
словості» використовується належно розвинена матеріально-технічна база: 11 ла
бораторій та спеціалізованих кабінетів і 4 комп’ютерні лабораторії на 29 посадко
вих місць, які оснащені комп’ютерами (Intel Celeron, Intel Core2Duo). Програмне
забезпечення складає 8 пакетів прикладних програм для розрахункових та проек
тних робіт. В спеціалізованому кабінеті «Суспільних дисциплін», комп’ютерних
лабораторіях «Інформатики та інформаційних технологій», «Інформатики та об
числювальної техніки», «Комп’ютерної техніки» є можливість використання му
льтимедійного супроводу.
Відповідність навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимо
гам правил пожежної безпеки підтверджена відповідними висновками.
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Щорічно в коледжі проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка ная
вності обладнання й матеріалів кабінетів і лабораторії. Списання застарілого об
ладнання проводиться спеціальними комісіями.
Матеріальне оснащення кабінетів і лабораторій дає можливість організувати
навчальний процес відповідно до навчальних планів і програм з кожної спеціаль
ності.
Всі штатні викладачі та допоміжний персонал забезпечені робочими місцями,
у приміщеннях, які мають природне та штучне освітлення, підтримується норма
льний температурно-вологістний режим, що становить +18 - +21 С, відносна во
логість повітря 60-80%. Навчальні лабораторії мають водовідвід, каналізацію, еле
ктропостачання, засоби пожежогасіння, індивідуальні та колективні засоби захи
сту персоналу відповідно до вимог будівельних норм і правил та спеціалізації ла
бораторій.
Згідно з додатком 9 ДБН В.2.2.-3-97 «Контрольні питомі показники розраху
нкової (нормованої) площі навчальних закладів» для вищих навчальних закладів
в коледжі наявні та відповідають обов'язковим нормативам ДБН.
Експертна комісія зазначає, що стан матеріально-технічного забезпе
чення навчального процесу в Рівненському економіко-технологічному коледжі
НУВГП відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг зі спеціально
сті 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств тексти
льної та легкої промисловості».
1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основу інформаційного забезпечення процесу підготовки фахівців спеціаль
ності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстиль
ної та легкої промисловості» складають бібліотечний фонд коледжу та електронні
засоби інформації. Коледж має власну бібліотеку. Обсяг бібліотечного фонду ста
ном на 01.04.2017 року нараховує 40059 тис. інформаційних документів, з них:
навчальних видань - 31364 прим., літературно- художніх - 8179 прим. Форму
вання бібліотечного фонду проводиться відповідно до профілю навчального за
кладу, перевага укомплектуванні надається навчальним виданням, підручникам,
посібникам, спеціальній та довідковій літературі. Облік підручників відобража
ється у книзі сумарного обліку бібліотечного фонду та в інвентарних книгах.
Для задоволення інформаційних потреб користувачів, підвищення доступно
сті фондів бібліотеки до світових інформаційних ресурсів, спільними зусиллями
викладачів та бібліотекарів формується електронна бібліотека підручників, що є
незамінним в організації самостійного вивчення дисциплін.
Щороку бібліотечний фонд поповнюється новою літературою та періодич
ними виданнями. За останні три роки бібліотеці було подаровано 87 книг на зага
льну суму 5932,0 грн.
У коледжі функціонує мережа Інтернет, що підведена на робочі місця, які ви
користовуються для пошуку необхідної інформації.
Експертна комісія підтверджує, що наявний фонд бібліотеки повністю забез
печує студентів спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої промисловості» основними джерелами інфорО.Г. Тимощук
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мації. Кількість посадкових місць у читальних залах, можливість доступу до ме
режі Інтернет, відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти.
Інформаційне забезпечення, яке має Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП, в цілому дозволяє якісно готувати фахівців зі спеціально
сті 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств тексти
льної та легкої промисловості» і відповідає Ліцензійним умовам надання осві
тніх послуг в галузі вищої освіти.
8. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Аналіз результатів освітньої діяльності, що проведений за показниками успі
шності 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 фахів
ців з галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» зі спеціальності
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Так, рівень знань студентів зі спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ре
монт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» за результа
тами написання комплексних контрольних робіт згідно з графіком проведення пе
ревірки залишкових знань студентів, виявився середнім (Додаток 1).
Студенти спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств текстильної та легкої промисловості» виконували ККР з ;
-дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: зага
льна успішність становить 100% при нормативі 90%, відхилення +10%, якісна 50% при нормативі 50%, відхилення 0%;
-циклу природничо-наукової підготовки: загальна успішність становить
100% при нормативі 90%, відхилення +10% , якісна - 52,67% при нормативі 50%,
відхилення +2,67%;
- циклу професійної та практичної підготовки: загальна успішність становить
100% при нормативі 90%, відхилення +10% , якісна - 53,39% при нормативі 50%,
відхилення +3,39%».
Відхилення результатів порівняно з самоаналізом для дисциплін циклу гума
нітарної та соціально-економічної підготовки склала -6,67%; для дисциплін циклу
природничо-наукової підготовки -5,67%; для дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки склала -3,14%, що не суперечить Ліцензійним умовам на
дання освітніх послуг в галузі вищої освіти.
Порівняльний аналіз результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу
та акредитаційної експертизи студентами спеціальності 5.05050210 «Обслугову
вання та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»
подано у Таблиці 2.
Курсові роботи та проекти виконуються за актуальними напрямами. Експер
тна комісія здійснила аналіз більше 20% курсових робіт та проектів з дисциплін
«Прикладна механіка», «Обладнання галузі», «Економіка, організація та плану
вання виробництва», «Технологія ремонту обладнання галузі». Всі курсові роботи
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та проекти відповідають встановленим вимогам 01111, затвердженим темам і за
вданням.
Результати захисту курсових робіт та проектів студентів спеціальності
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості» подано у Додатку 2.
Практична підготовка студентів була оцінена шляхом перевірки щоденників
навчальної практики, звітів-щоденників з технологічної практики, звітів з перед
дипломної практики. Результати захисту звітів з технологічної та переддипломної
практик студентами спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт облад
нання підприємств текстильної та легкої промисловості» подано у Додатку 3.
Склад державної екзаменаційної комісії (ДЕК) формується відповідно до
«Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзамена
ційної 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 та науковці Національного університету водного господарства
та природокористування за спорідненим напрямом підготовки.
Вибірково було проведено експертизу більше 20 % дипломних проектів, ви
конаних за останні три роки студентами спеціальності 5.05050210 «Обслугову
вання та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» та
відзначено їх відповідність затвердженим темам і вимогам кваліфікаційної харак
теристики техніка-механіка.
Експертна комісія ознайомилася зі звітами голів Державних екзаменаційних
комісій про результати захисту дипломних проектів за останні три роки і конста
тує, що випускники спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт облад
нання підприємств текстильної та легкої промисловості» добре володіють систе
мою знань, умінь, які необхідні для майбутньої професійної діяльності і спромо
жні успішно працювати у галузі текстильної та легкої промисловості. Результати
захисту дипломних проектів студентів спеціальності 5.05050210 «Обслугову
вання та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»
подано у Додатку 4.
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Таблиця 2
Порівняльна таблиця результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу та
акредитаційної експертизи студентами спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»
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Якісні характеристики підготовки фахівців забезпечують державні гара
нтії якості вищої освіти зі спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ре
монт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» і від
повідають Ліцензійпим умовам падання освітніх послуг в галузі вищої освіти
та Державним вимогам до акредитації.
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 мо
делей підготовки фахівців закладаються наступні принципи: формулювання голо
вних 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 діяльно
сті в сучасних умовах; забезпечення готовності випускників до вирішення сучас
них економічних проблем; підготовка конкурентоздатності випускників до підп
риємницької діяльності в умовах ринкової економіки; створення умов для гармо
нійного розвитку особистості студентів Коледжу; розробка структурно-логічної
схеми та визначення дисциплін навчального плану, які забезпечать підготовку ви
пускників відповідно до розроблених моделей фахівців);
2. Рання професійна орієнтація учнів середніх шкіл регіону. Інформаційна ді
яльність в загальноосвітніх закладах міста та області; в професійно-технічних за
кладах міста та області; через засоби масової інформації; на підприємствах-базах
практики; під час проведення тижнів спеціальностей, ярмарок професій, днях ві
дкритих дверей);
3. Планування діяльності навчального закладу. Система планування закладу
включає: перспективний план роботи Коледжу, річний план, плани роботи струк
турних підрозділів (бібліотеки, відділень, навчальної частини, навчально-методи
чної роботи, виховної роботи, навчально-виробничої практики, психологічної
служби тощо); плани роботи педагогічної та методичної ради; плани роботи цик
лових комісій, гуртків, секцій, завідувачів кабінетів і лабораторій, кураторів ака
демічних груп; план роботи методичного семінару з вдосконалення педагогічної
майстерності викладачів та викладачів - початківців; плани органів студентського
самоврядування; графіки, розклади занять та позааудиторних заходів);
А.Удосконалення навчального плану та змісту навчання з дисциплін. Навча
льні 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 ви
вчення, конкретні форми проведення занять та їх обсяг, графіки навчального про
цесу, форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю. Для реа
лізації змісту освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні „молодший спеціаліст”
відповідно до стандартів вищої освіти у Коледжі робочими групами викладачів
випускових циклових комісій розроблені варіативні частини ОКХ та ОПП. При
виборі предметів вибіркової варіанти ОПП Коледж виходив із важливості їх для
Голова експертної комісії
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практичної роботи молодшого спеціаліста та аналізу зібраних відгуків і побажань
провідних фахівців про труднощі, які виникають у практичній діяльності);
5. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу в коледжі. Для успі
шної реалізації вивчення дисциплін навчального плану розроблені навчально-ме
тодичні 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: навча
льна програма дисципліни; робоча навчальна програма дисципліни; перелік пи
тань, що виносяться на залік; перелік питань, що виносяться на екзамен; екзаме
наційні білети; матеріали контрольних заходів з дисципліни (пакет комплексної
контрольної роботи, пакет директорської контрольної роботи); конспекти лекцій
з навчальної дисципліни; методичні вказівки (рекомендації) для проведення семі
нарських та практичних занять, лабораторних робіт; пакет візуального супроводу
дисципліни; засоби діагностики навчальних досягнень студентів; методичні вка
зівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни;
методичні вказівки щодо виконання та тематика курсових робіт (проектів); мето
дичні вказівки щодо виконання та тематика дипломних робіт (проектів); тематика
науково-пошукових та творчо-пошукових робіт; фонд законодавчого та інструк
тивно-методичного матеріалу; електронний варіант НМКД);
6. Впровадження системи моніторингу рівня знань студентів. Реалізація си
стеми моніторингу рівня знань студентів здійснюється в Коледжі у формі поточ
ного, проміжного і підсумкового контролю.
Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних за
нять. Основне завдання поточного контролю - перевірка рівня підготовки студен
тів за визначеною темою (навчальним елементом). Основна мета поточного конт
ролю - забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управ
ління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному
контролі, використовується як викладачем - для коригування методів і засобів на
вчання, 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, опиту
вання біля дошки, контрольна або самостійна робота, перевірка виконаних дома
шніх завдань, оцінка рефератів, перевірочні (директорські) контрольні роботи, які
проводяться на лекціях (усний, тсстовий),практичних, лабораторних та семінар
ських заняттях. Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання
рівня знань визначаються відповідною предметно-цикловою комісією. Результати
поточного контролю (поточна успішність) є основою для заповнення викладачами
журналу-обліку роботи академічної групи. В журналі відображаються накопичені
бали за всі види робіт,_ передбачені робочою навчальною програмою дисципліни.
Проміжний контроль проводиться 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 синте
зувати отримані знання і застосовувати їх до вирішення практичних завдань. НайГолова експертної комісії
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важливіша роль у розвитку самостійної і творчої роботи студентів належить кур
совим проектам (роботам). Курсовий проект (робота) - це самостійне наукове до
слідження студента, одна із форм навчальної та наукової підготовки майбутнього
фахівця, яка засвідчує засвоєння загального курсу дисципліни, поглибленого роз
гляду певної актуальної наукової проблеми. Курсові проекти (роботи) викону
ються студентом у межах годин, що відводяться на вивчення відповідних дисци
плін. Метою курсових проектів (робіт) є закріплення, поглиблення та узагаль
нення знань, отриманих студентом в даній галузі, прищеплення елементів науко
вого дослідження в процесі самостійної роботи над конкретною темою (пробле
мою). Перелік дисциплін, за якими за час навчання студент готує курсовий проект
(роботу) та їх розподіл за семестрами, встановлюється навчальним планом спеці
альності. Організація та керівництво виконання студентами курсових проектів
(робіт) здійснюється випусковою цикловою комісією, членами якої викладаються
дисципліни, за якими передбачений даний вид роботи. Тематику курсових проек
тів (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 (ро
біт)- актуальність теми, наявність у ній новизни. Керівництво курсовими проек
тами (роботами) має бути доручено найбільш кваліфікованим викладачам. При
розподілі робіт між керівниками у кількісному відношенні враховується можли
вість викладачів щодо забезпечення кваліфікованими консультаціями. Результати
виконання курсових проектів (робіт) систематично обговорюються на засіданнях
циклових комісій. Вимоги до якості організації курсового проекту (роботи): своє
часна підготовка і затвердження цикловою комісією завдань, терміни видачі і гра
фік 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 консуль
тацій для студентів, що виконують курсові проекти (роботи); дотримання студен
тами 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 проведення державної випускної
атестації. Випускна атестація студентів проводиться у формі екзамену або захисту
атестаційної роботи. Форма проведення випускної атестації студентів визнача
ється Стандартом вищої освіти та навчальним планом відповідної спеціальності.
У випадку, якщо освітньою програмою та навчальним планом передбачені обидві
форми випускної атестації, захисту атестаційної роботи передує екзамен. Екза
мени можуть проводитись або за окремими дисциплінами циклу професійнопрактичної підготовки, або як один комплексний екзамен із декількох дисциплін
навчального плану. Перелік та кількість дисциплін, що виносяться на випускну
атестацію, визначаються відповідними стандартами вищої освіти та навчальними
планами.
1.Моніторинг професійної діяльності педагогічних працівників. Моніторинг
професійної діяльності педагогічних працівників у Рівненському економіко-техГолова експертної комісії

О.Г. Тимощук

20

нологічному коледжі проходить за напрямами: підвищення кваліфікації педагогі
чних працівників; періодична атестація педагогічних працівників; рейтингова оці
нка роботи педагогічних працівників;
8. Розробка заходів з покращення якості підготовки фахівців. Інформацій
ною основою управління якістю освіти є моніторинг якості освіти, спрямований
на отримання оперативної та достовірної інформації про якість освітніх результа
тів, умов досягнення освітніх результатів і ціни досягнення якісно нових освітніх
результатів. Моніторинг є цілісним управлінським інструментом, який дозволяє
зібрати, зберегти, обробити, попіирити інформацію про діяльність педагогічної
системи, визначити її стан і спрогнозувати розвиток. Результати вищезазначених
моніторингових досліджень в коледжі обговорюються на засіданнях циклових ко
місій, методичної, педагогічної ради, відповідно до яких складається «Перспекти
вний план роботи Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП на на
вчальний рік».
Ознайомившись із системою забезпечення якості вищої освіти в Рівнен
ському економіко-технологічному коледжі Національного університету вод
ного господарства та природокористування, комісія констатує її відповід
ність основним напрямкам роботи колективу викладачів коледжу.
10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗА
ХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ
10.1 Зауваження попередньої експертної комісії Міністерства освіти і
науки України
В 2012 році експертною комісією Міністерства освіти і науки України керів
ництву навчального закладу було рекомендовано наступне:
продовжити роботу з розширення та оновлення матеріально-технічної
бази коледжу з підготовки фахівців спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та
ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» ;
удосконалювати інформаційне забезпечення навчального процесу за
рахунок використання сучасних ліцензованих пакетів прикладних програм;
продовжувати працювати над впровадженням новітніх технологій на
вчання з використанням сучасної комп’ютерної техніки;
систематично поповнювати та оновлювати бібліотечний фонд фахо
вими та періодичними виданнями, а також інтерактивними засобами;
посилити профорієнтаційну роботу серед загальноосвітніх навчаль
них закладів регіону.
На виконання вищезазначених зауважень та рекомендацій у Рівненському
економіко- технологічному коледжі вжито наступні заходи:
- згідно з сучасними науковими і технічними досягненнями в коледжі пос
тійно оновлюється матеріально-технічна база, зокрема, в міжакредитаційний пе
ріод було придбано наступне мультимедійне обладнання: цифровий фотоапарат
(1 шт.), цифрова відеокамера (1 шт.), мультимедійний проектор (З шт.), екран (2
шт.), плазмовий телевізор (З шт.), радіомікрофон (4 шт.), інтерактивна дошка
(1 шт.);
Голова експертної комісії
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- навчальний процес зі спеціальності організований з урахуванням можли
востей сучасних інформаційних технологій навчання; підготовка фахівців базу
ється на концепції безперервної комп’ютерної підготовки протягом усього пері
оду навчання, що сприяє систематичному поглибленню студентами теоретичних
знань та практичних навичок роботи з обчислювальною технікою; оновлено банк
прикладних комп’ютерних програм для проведення практичних завдань з навча
льних дисциплін професійної та практичної підготовки, до складу якого належать;
MS Windows, MS Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, Antivirus, Borland Pascal,
Adobe Reader, САПР «КОМПАС», AutoCAD;
- навчальні кабінети та бібліотека Коледжу поповнились сучасними
комп’ютерами у загальній кількості 40 шт., з підключенням їх до глобальної ме
режі Internet та засобами візуалізації навчального матеріалу. Безкоштовний дос
туп до ресурсів мережі Інтернет здійснюється за допомогою технології Wi-Fi. Всі
комп'ютери з'єднані в єдину комп'ютерну мережу, що дозволяє дуже ефективно
проводити обмін даними та передавати будь-які дані між робочими місцями, які
обладнані комп'ютерами;
бібліотечний фонд закладу поповнився новими виданнями фахового
спрямування державною мовою:
2013р. - 52 примірника на суму 1779,00 грн.
2014р. - 71 примірник на суму 4642,00 грн.
2015р. - 90 примірників на суму 4235,70 грн.
2016р. - 65 примірників на суму 3643,97 грн.;
- створено електронну базу навчально-методичних матеріалів, формування
якої ведеться у тісній співпраці з усіма цикловими комісіями коледжу;
посилена профорієнтаційна робота серед загальноосвітніх закладів регіону
шляхом поширення інформації серед майбутніх абітурієнтів за допомогою ЗМ1,
інформаційних стендів, тижнів циклових комісій. Днів відкритих дверей. Днів
кар’єри, тощо.
Експертна комісія констатує, що зауваження попередньої експертної ко
місії МОН України враховані, недоліки усунені.
10.2 Результати попередньої експертизи акредитаційних матеріалів
За результатами попередньої експертизи акредитаційних матеріалів акреди
таційної справи (вх.№1083-ас від 27.12.2016 р.) експертній комісії МОН України
доручено з'ясувати такі питання:
1.
Перевірити відповідність освіти НПП до дисциплін, які вони виклада
ють, згідно вимог Наказу МОН№1377 від 29.11.2011р., а саме: Нарижна А.Г. «Економічна теорія».
В ході перевірки встановлено, що викладачем Нарижною А.Г. в 2012 році
пройдено стажування на кафедрі всесвітньої історії та методик викладання суспі
льних дисциплін в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені
Голова експертної комісії
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академіка Степана Дем’янчука (Додаток 5)
На даний час викладач Нарижна А.Г. проходить курси підвищення кваліфі
кації з дисципліни «Економічна теорія» в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відповідно до наказу PEEK НУВЕП «Про підви
щення кваліфікації» №3 від 06.0L2017 р. (Додаток 6).
Комісія вважає, шо викладач Нарижна А.Е. після закінчення даних курсів пі
дтвердить право викладати дисципліну «Економічна теорія».
2.
Звернути увагу, що освіта голови циклової комісії не відповідає спеці
альності, що акредитується (Наказ МОН№1377 від 29.11.2011р.)В ході перевірки встановлено, що в акредитаційній справі відсутня інформа
ція про те, що голова циклової механіко-технологічної комісії Купицька Наталія
Сергіївна закінчила у 1987 році Рівненський текстильний технікум за спеціальні
стю «Виробництво нетканих текстильних матеріалів» та отримала диплом молод
шого спеціаліста з відзнакою (серія КТ №804097 від 30.06.87 р.) з присвоєнням
кваліфікації техніка-технолога (Додаток 7).
Комісія вважає, що викладач Купицька Н.С. в 1996 році закінчила Українсь
кий державний хіміко-технологічний університет, отримала кваліфікацію інженера-механіка (диплом серія ЛН BE №012556 від 28 червня 1996 року. Додаток 7),
може виконувати обов’язки голови циклової комісії згідно наказу директора Рівненського-економіко-технологічного коледжу № 112 від 29.08.2016 р. «Про склад
циклових комісій».
3.
Відсутні документи про відповідність приміщень вимогам правил по
жежної безпеки (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015р.).
Експертна комісія перевірила інформацію в СДЕБО щодо наявності докуме
нтів, які свідчать про відповідність приміщень вимогам правил пожежної безпеки
та встановила, що адміністратором СДЕБО було внесено наступні документи:
-Наказ МОН України від 19.05.2016р. №541 «Про закріплення державного
майна за Національним університетом водного господарства та природокористу
вання»;
- Висновок Рівненського міськрайонного управління ЕУ ДСНС України у Рі
вненській області № 01/225 від 06.02.2017р.
4.
Інформація щодо розподілу площ навчальних приміщень має помилки
та невідповідності між таблицями 2.9, 2.10, 2.13.
Експертною комісією з’ясовано, що відомості щодо розподілу площ навчаль
них приміщень не відповідають дійсності у зв’язку із допущеною технічною по
милкою. На даний час в таблиці внесені зміни відповідно до наказу МОН України
від 19.05.2016р. №541 «Про закріплення державного майна за Національним уні
верситетом водного господарства та природокористування» та усунені недоліки в
підрахунку площ приміщень, що дало можливість здійснити перевірку забезпече
ністю закладу навчальними приміщеннями. Оновлені дані відображаються в таб
лиці Додатку 8.
5.
У поданих акредитаційних матеріалах відсутній навчальний план, за
яким будуть навчатися студенти.
Експертна комісія зазначає, що навчальні плани у PEEK НУВЕП на
2016/2017 н.р. складені відповідно до листа ІМЗО від 21.06.2016 №2.1/10-1606
Голова експертної комісії
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«Про особливості формування навчальних планів підготовки молодших спеціалі
стів на 2016/2017 н.р.», прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
вищу освіту» і затверджені Педагогічною радою коледжу та ректором універси
тету. Навчальні плани для студентів 1 курсу розроблені згідно з Переліком галу
зей 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 9).
6.
Відсутня інформація щодо навчально-методичного забезпечення дер
жавної атестації студентів.
Щодо відсутності забезпечення державної атестації студентів, комісія відзна
чає, що загальна інформація щодо навчально-методичного забезпечення держав
ної атестації студентів подана в п. 4.5. експертних висновків, а детальний опис
організації та проведення державної атестації студентів спеціальності 5.05050210
«Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої проми
словості» подано у Додатку 10.
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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 Лі
цензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти спеціальності
5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та
легкої промисловості»
№
з/
п
1
1.
1

1.
2

1.
3

Відхилення
фактичного
Значення
показника
значення
Назва показника (нормативу)
(н орм ати ву)
показника від
нормативного
4
5
2
Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
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
Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних
годин фундаментального циклу дисциплін
навчального плану спеціальності (% від
кількості годин) (за винятком військових
навчальних дисциплін)
у тому числі, які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
3 них:
докторів
наук
або
професорів
(при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати двох
кандидатів наук, доцентів, які мають 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
доктора наук або професора)
Частка науково-педагогічних працівників з
науковими ступенями та вченими званнями,
які забезпечують викладання лекційних
Фактичне
значення
показника
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1

1.
4

1.
5
1.
6

4

3

2

годин фахових дисциплін навчального плану
спеціальності ( % від кількості годин)
у тому числі, які працюють у даному
навчальному закладі за основним місцем
роботи
3 них:
докторів
наук
або
професорів
(при
розрахунку частки докторів наук або
професорів дозволяється прирівнювати двох
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж
безперервної науково-педагогічної 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)
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
соціальноекономічних дисциплін;
-цикл дисциплін математичної, природничонаукової підготовки
- цикл дисциплін професійної та практичної
підготовки;
Наявність кафедри (циклової комісії) з
фундаментальної підготовки
Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності:
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент

-

-

-

-

-

-

25

5 9 ,3 7

+ 3 4 ,3 7

25

3 8 ,7 2

+ 1 3 ,7 2

25

4 2 ,6 2

+ 1 7 ,6 2

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Голова експертної комісії: кандидат технічних наук, до
цент кафедри машин і апаратів Хмельницького націонал^г ^ ^ у.
ного університету
Експерт: завідувач механіко-технологічним відділец
Державного вищого навчального закладу «Київський
ніко-технологічний коледж»
З висновками експертної комісії ознайомлений:
Ректор НУВГП, д.с.-глі., професор
Директор коледжу
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Порівняльна таблиця дотримання
технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств

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 освіти
10,4
+8
2,4
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)
10
33,3
+23,3
2.Забезпеченість мультимедійним обладнанням
для одночасного використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
3.Наявність
соціально-побутової
інфраструктури:
+
+
1) бібліотеки, утом у числі читального залу
ч+
2) пунктів харчування
+
-ь
3) актового чи концертного залу
+
+
4) спортивного залу
+
+
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
-ь
-ь
6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
70
100
+30
гуртожитком(мінімальний відсоток потреби)
5. Забезпеченість комп'ютерними робочими
+
-н
місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними
для виконання навчальних планів
ТЕХНОЛОГІЄ [НІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпеченні І освітньої діяльності у сфері вищої освіти
-ь
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
навчальнометодичного
забезпечення
з
кожної
навчальної дисципліни навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану

Голова експертної комісії
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+
-ь
7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
І. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
не менш як
закордонними
фаховими
періодичними два наймену
виданнями відповідного або спорідненого
вання
14
+12
профілю, в тому 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)
4-ь
Наявність офіпійного 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

Г олова експертної комісії: кандидат технічних наук, доцент
кафедри машин і апаратів Хмельницького національного у н ц ‘^ '
верситету
Експерт: завідувач механіко-технологічним в;
Державного виндого навчального закладу «Київс.
ко-технологічний коледж»
З висновками експертної комісії ознайомлен
Ректор НУВГП, д.с.-г.н., професор

Директор коледжу
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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 5.05050210 «Обслуговування
та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»
Значе
ння
№
пока
Фактичне
Назва показника (нормативу)
значення
з/
зника
п
(но
показника
рма
тиву)
1
2
3
4
Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої
освіти

Відхилення
фактичного
значення
показника
від норма
тивного
5

1.1

Виконання навчального плану, за показниками: пере
лік навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100

100

-

1.2

Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу
за останні 5 років, %

100

100

-

2.

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

2.1

Рівень гуманітарних знань студентів:
- успішно виконані контрольні завдання, %

90

100

+10

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

50

50

0

- успішно виконані контрольні завдання, %

90

100

+ 10

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

50

52,67

2,67

- успішно виконані завдання з дисциплін фахової
підготовки, %

90

100

+ 10

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

50

53,39

+3,39

Чисельність викладачів постійного складу, які
об
слуговують спеціальність та займаються вдоскона
ленням
навчально - методичного
забезпечення,
науковими дослідженнями, підготовкою підручників та
навчальних посібників, %

100

100

-

-

-

-

2.2

2.3

3.

4.

Рівень фундаментальних знань студентів:

Рівень фахової підготовки:

Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів та результатів їх діяльності

Голова експертної комісії
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5.

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, до
цент кафедри машин і апаратів Хмельницького націонал
ного університету
Експерт: завідувач механіко-технологічним відділенням
Державного вищого навчального закладу « К и їв щ і^ ^ Ш ік ^
ніко-технологічний коледж»

- І-

+

О.Г. Тимощук

С.М. Йовенко

З висновками експертної комісії ознайо
Ректор НУВГП, д.с.-гщ., професор

В.С.Мошинський

Директор коледжу

В.В. Дем’янюк
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Голова експертної комісії

О.Г. Тимощук

зо
з а г а л ь н и й в и с н о в о к е к с п е р т ів

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці відпо
відності показників акредитаційним вимогам, стану матеріально-технічного, на
вчально-методичного та кадрового забезпечення, експертна комісія дійшла висно
вку, що рівень підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050210 «Об
слуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисло
вості» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» у Рівненсь
кому економіко-технологічному коледжі Національного університету водного гос
подарства та природокористування в цілому відповідає встановленим нормативним
вимогам та забезпечує державну гарантію якості освіти.
Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне зробити такі зауваження та
пропозиції, що не знижують загальної позитивної оцінки:
1. Постійно розширювати та оновлювати матеріально-технічну базу коле
джу з підготовки фахівців спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»;
2. Удосконалювати інформаційне забезпечення навчального процесу шля
хом розширення використання сучасних ліцензованих пакетів прикладних про
грам;
3. Працювати над впровадженням новітніх технологій навчання в середо
вищі МооШе;
4. Постійно оновлювати комплектацію бібліотечних фондів новими надхо
дженнями наукових, навчально-методичних та періодичних фахових видань для
підготовки фахівців зі сцеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт об
ладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» ;
5. Вдосконалювати профорієнтаційну (роз'яснювальну) роботу з учнями за
гальноосвітніх шкіл з метою виконання ліцензованого обсягу спеціальності від
повідно до потреб ринку праці.
ВИСНОВОК. Експертна комісія робить висновок про можливість акреди
тації спеціальності 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підп
риємств текстильної та легкої промисловості» у Рівненському економіко-те
хнологічному коледжі Національного університету водндщ господарства та
Голова експертної комісії
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природокористування за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціа
ліст» з ліцензованим обсягом ЗО осіб на денну та ЗО осіб на заочну форми нав
чання.

Голова експертної комісії: кандидат технічних наук, до
цент кафедри машин і апаратів Хмельницького н ац іон а^,^^
льного університету

О.Г. Тимощук

Експерт: завідувач механіко-технологічним відділенням
Державного вищого навчального закладу
ХанІКО-ТеХНОЛОГІЧНИЙ коледж»
ГОСЛо;

С.М. Йовенко

ТТТТ.С.Мошинський

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

В.В. Дем’янюк

Директор коледжу
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