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Е К С П Е Р Т Н І   В И С Н О В К И 

акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

за спеціальністю 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки», 

 (галузь знань 0508 «Електроніка») 

у Запорізькому коледжі радіоелектроніки 

Запорізького національного технічного університету 

 

Згідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року    

№ 978 ( із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №1124 від 31.10.2011; 

№801  від 15.08.2012; №692 від 18.09.2013) та наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1302л від 10.06.2016 року «Про проведення акредитаційної 

експертизи» з метою проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»  

експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у 

складі: 

 

- голова експертної комісії – Орлов Анатолій Тимофійович ,  

кандидат технічних наук, доцент кафедри 

мікроелектроніки Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут». 
 

- член експертної комісії -  Васильченко Ігор Анатолійович,  

голова циклової комісії радіотехніки, 

електронних приладів та систем» 

Дніпропетровського радіоприладобудівного 

коледжу. 

 

У ході перевірки експертна комісія розглянула подані матеріали та провела 

з 15.06.2016 по 17.06.2016 включно перевірку на місці діяльності Запорізького 

коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету 

щодо акредитації спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та 

технічне обслуговування виробів електронної техніки» галузі знань 0508 
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«Електроніка» за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» ліцензованим 

обсягом 90 осіб за денною формою навчання.  

Перевірка проводилась за такими напрямами: 

- достовірність інформації, поданої до МОН України навчальним закладом 

разом із заявою про акредитацію; 

- відповідність установленим законодавством вимогам щодо формування 

контингенту студентів, кадрового, навчально-методичного, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення спеціальності 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів 

електронної техніки»; 

- відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

кваліфікації технік конструктор (електроніка). 

Експерти ознайомились з оригіналами основних засновницьких документів 

Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного 

університету, зокрема: 

- Статутом Запорізького національного технічного університету, 

затвердженим Міністерством освіти і науки України 15.04.2015; 

- Положенням про Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького 

національного технічного університету, затвердженим ректором Запорізького 

національного технічного університету 29.04.2013;  

- Довідкою АА № 707591 про включення до Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України від 25.10.2012; 

- Ліцензією АЕ № 636806 19.06.2015; 

- Сертифікатами НД-I № 0856529 від 26.02.2013, НД-І № 0856530 від 

26.02.2013, НД-І № 0852630 від 22.02.2012, НД-І  № 0878534 від 15.03.2016. 

Під час роботи були вивчені матеріали самоаналізу щодо підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» кваліфікації 

технік конструктор (електроніка) галузі знань 0508 «Електроніка» спеціальності 

5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів 
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електронної техніки», які підготовлені випусковою цикловою комісією з даного 

напряму. 

На підставі вивчення кадрового, навчально-методичного, матеріально-

технічного та інформаційного забезпечення та визначення рівня підготовки 

фахівців спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки» комісія встановила наступне: 

 

1 Загальна характеристика навчального закладу 

 

Запорізький коледж радіоелектроніки створений в 1944 році Постановою 

Ради Народних Комісарів СРСР від 04.05.1944 № 9784 як Запорізький 

машинобудівний технікум.  

З 2004 року наказом Міністерства освіти і науки України № 726 від 

14.09.2004 року та наказом Запорізького національного технічного університету 

№ 245 від 13.12.2006 припинено діяльність Запорізького коледжу 

радіоелектроніки шляхом його реорганізації в відокремлений структурний 

підрозділ Запорізького національного технічного університету без права 

юридичної особи.  

Наказом ЗНТУ від 05.02.2007 №20 Запорізькому коледжу радіоелектроніки 

ЗНТУ надані окремі права фінансово-господарської самостійності, а саме: право 

вести самостійний баланс, закріплення поточного бюджетного рахунку в органах 

Державного казначейства зі збереженням коду мережі фінансування, право 

подання звітності та збереження штампу і печатки із зображенням Державного 

Герба України. 

Юридична адреса коледжу:  69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64 

тел. (061)764-25-06, факс (061)764-21-41  

Місце знаходження: 69095, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 117,  

тел. (0612) 62 35 81, факс (0612) 63-34-75.  

Форма власності –державна. 
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Рівень акредитації вищого навчального закладу - перший. Коледж готує 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з шести  

спеціальностей: 

- 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне 

обслуговування радіотехнічних пристроїв» (денна форма навчання); 

- 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування 

виробів електронної техніки» (денна форма навчання); 

- 5.04030101 «Прикладна математика» (денна форма навчання); 

- 5.05090302 «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та 

оргтехніки» (денна форма навчання); 

- 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» (денна форма 

навчання), 

- 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" (денна форма 

навчання;   

та здійснює підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян 

України. 

Акредитовано та ліцензовано всі спеціальності. Сукупний ліцензований 

обсяг за денною формою навчання - 300 осіб.   

Загальна навчальна площа коледжу – 10099,6 кв. м. 

Таблиця 1.1 – Загальна характеристика Запорізького коледжу 

радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету 

з/п Показники діяльності Кількісні 

параметри 
Ден

на форма 

навчання 

Зао

чна 

форма 

навчання 

1

. 

Сукупний ліцензований обсяг прийому 

студентів: 

300 - 

 

- молодший спеціаліст 300 - 

- бакалавр - - 

- спеціаліст - - 

- магістр - - 

2

. 

Кількість студентів, курсантів, слухачів 

разом: 

516 - 

у т.ч. за формами навчання:  - 

- денна 516 - 

- вечірня - - 

- заочна - - 

3

. 

Кількість навчальних груп 22 - 
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4

. 

Кількість спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців, разом: 
6 - 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  - 

- молодшого спеціаліста 6 - 

- бакалавра - - 

- спеціаліста - - 

- магістра - - 

5

. 

Кількість кафедр (циклових (предметних) 

комісій), разом: 

6 

З них випускових: 2 

6

. 

Кількість факультетів (відділень), разом: 2 

7

. 

Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 10099,6 

З них:  

- власні: 10099,6 

- орендовані: - 

8

. 

Площі, які здаються навчальним закладом в 

оренду (кв. м.) 

619,1 

9

. 

Інше - 

В 2015-2016 навчальному році в коледжі навчається 516 студентів денного 

відділення. В коледжі працює 53 педагогічних працівників, в тому числі 35 

викладачів вищої категорії (66%).  

Контингент студентів зі спеціальності 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» становить 

202 студент, в тому числі: на першому курсі – 23 студенти, на другому курсі – 30 

студентів, на третьому курсі – 74 студенти, на четвертому курсі – 75 студентів. 

Спеціальність 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» на основі базової загальної середньої освіти на денній 

формі навчання пропонується для акредитації повторно. 

Структурний підрозділ з підготовки спеціалістів у галузі знань 0508 

«Електроніка» очолює голова випускаючої циклової комісії професійної та 

практичної підготовки Арсеньєв Валентин Володимирович, викладач вищої 

категорії, викладач-методист, який відповідає за рівень підготовки студентів до 

вимог державних стандартів за фахом. 

Висновок: експертна комісія відзначає, що копії всіх засновницьких 

документів, що надаються коледжем у акредитаційній справі, відповідають 

оригіналам, наявні всі документи, що забезпечують правову основу освітньої 
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діяльності навчального закладу щодо підготовки молодших спеціалістів 

спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки». 

 

2 Формування контингенту студентів 

 

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки» здійснюється для підприємств різних форм власності за державним 

замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб. 

Прийом на навчання в 2015 році здійснювався відповідно до Умов прийому, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1172 від 15.10.2014, 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції  України   за   №1390/26167 від 04.11.2014 

та Правил прийому до Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького 

національного технічного університету, затверджених директором коледжу 

Баршай О.К. Приймальна комісія функціонує згідно з Положенням про 

приймальну комісію Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького 

національного технічного університету. 

В коледжі постійно здійснюється комплекс традиційних профорієнтаційних 

заходів: рекламування курсів з підготовки до вступу, проведення днів відкритих 

дверей, профорієнтаційних консультацій, агітація абітурієнтів в школах міста та 

області, тощо. Коледж є постійним учасником ярмарку освіти, який щорічно 

проводиться в Запорізькій торгово-промисловій палаті. Крім того на офіційному 

сайті коледжу абітурієнти можуть дізнатись детальну інформацію про 

спеціальності та умови прийому до навчального закладу. 

Наказом директора коледжу щорічно створюються приймальна і апеляційна 

комісії. Для підготовки абітурієнтів до вступу до коледжу курси з підготовки до 

вступу. 

Загальний ліцензований обсяг денної форми навчання складає 90 осіб.  

Державне замовлення з прийому виконується щорічно. Конкурс абітурієнтів 

за спеціальністю 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 
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обслуговування виробів електронної техніки» на одне місце складає 3 особи за 

останні три роки. 

Контингент студентів зі спеціальності 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» 

наведений у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 

5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів 

електронної техніки» 

№ 

з/п 
Показник 

Роки 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Ліцензований обсяг підготовки(очна 

форма) 

Прийнято на навчання, всього (осіб) 

 денна форма 

в т.ч. за держзамовленням: 

 заочна форма 

в т.ч. за держзамовленням 

 нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою 

 таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію 

 зарахованих на пільгових умовах;  

 

з якими укладені договори на 

підготовку 

Подано заяв на одне місце за формами 

навчання 

 денна: 

 інші форми навчання (вказати, за якою 

формою) 

Конкурс абітурієнтів на місця 

державного замовлення 

 очна форма 

 інші форми навчання (вказати, за якою 

формою) 

Кількість випускників ВНЗ І-П рівнів 

акредитації, прийнятих на скорочений 

термін навчання на 

 денну форму 

 інші форми (вказати, за якою формою) 

90 

 

67 

 

67 

 

- 

 

- 

 

- 

2(інвал.), 

1(сирот.) 

 

 

 

 

128 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

90 

 

31 

 

30 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2(інвал.) 

 

 

 

 

106 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

90 

 

25 

 

25 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

- 

- 
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Таблиця 2.2 Динаміка змін контингенту студентів по денній формі навчання за спеціальністю 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» Запорізького коледжу 

радіоелектроніки ЗНТУ 

 

№ 

п/п 

Назва показника 

 

 

Курс 

Роки 

2013/2014 рік 2014/2015 рік 2015/2016 рік 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

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

1. 
 

2. 

 
 

3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

Всього студентів на спеціальності 
 

Всього студентів у ВНЗ на 1.10. 

відповідного року 
 

Кількість студентів, яких відраховано 

(всього): 

в т. ч. - за невиконання навчального плану 

- за грубі порушення дисципліни 

- у зв’язку з переведенням до інших 

ВНЗ 

- інші причини 
 

Кількість студентів, які зараховані на 

старші курси (всього): 

в т. ч. - переведених із інших ВНЗ 

- поновлених на навчання 
 

67 

 

138 

 

 

6 

- 

 

 

- 

 

- 

6 

 

- 

- 

- 

84 

 

135 

 

 

4 

- 

 

 

- 

 

- 

4 

 

1 

- 

1 

74 

 

145 

 

 

3 

- 

 

 

- 

 

- 

3 

 

- 

- 

- 

81 

 

185 

 

 

1 

- 

 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

- 

- 

31 

 

112 

 

 

2 

- 

 

 

- 

 

- 

2 

 

- 

- 

- 

80 

 

173 

 

 

4 

- 

 

 

- 

 

- 

4 

 

1 

- 

1 

80 

 

131 

 

 

4 

1 

 

 

- 

 

- 

3  

 

- 

- 

- 

71 

 

141 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

23 

 

111 

 

 

2 

- 

 

 

- 

 

- 

2 

 

- 

- 

- 

30 

 

119 

 

 

1 

- 

 

 

- 

 

- 

1 

 

1 

- 

1 

74 

 

161 

 

 

7 

- 

 

 

- 

 

- 

7 

 

- 

- 

- 

75   

 

125 

 

 

1 

- 

 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

- 

- 
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Висновок: експертна комісія засвідчує, що контингент студентів протягом 

останніх трьох років формується у відповідності з ліцензійним обсягом. 

Конкурс абітурієнтів за спеціальністю 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» на одне 

місце державного замовлення складає 3 особи. 

Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних та 

профорієнтаційних заходів вказують на формування якісного складу студентів, 

відповідність їх підготовки потребам регіону у фахівцях з даного профілю. 

В коледжі створено систему профорієнтації, проводиться цілеспрямована 

систематична робота над формуванням та збереженням контингенту. 

 

3 Зміст підготовки фахівців 

 

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» 

здійснюється на підставі навчального плану, затвердженого у 2015 році 

директором коледжу. 

Освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна характеристика, 

навчальний план спеціальності відповідають діючому державному стандарту, 

потребам ринку праці. 

Навчальний план спеціальності визначає перелік та обсяг нормативних дисциплін 

та дисциплін самостійного вибору, відповідає основним вимогам освітньо-

професійної програми. Загальний обсяг дисциплін різних циклів підготовки та їх 

співвідношення не перевищує встановлених нормативів. В навчальний план 

введені вибіркові дисципліни для більш повного задоволення освітніх і 

кваліфікаційних запитів студентів та з врахуванням потреб регіону.  

Згідно з освітньо-професійною програмою і відповідно до навчального 

плану викладачами коледжу складені навчальні програми та робочі навчальні 

програми з усіх дисциплін, які містять назви змістовних модулів в логічній 

послідовності їх вивчення, що входять до відповідного блоку; в них передбачено 

завдання до самостійної роботи студентів, перелік нормативної, методичної і 
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навчальної літератури; семестровий контроль. Навчальні програми дисциплін 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки розроблені 

викладачами вищої категорії. Усі програми затверджені, відповідають навчальним 

планам, прорецензовані провідними фахівцями відповідних кафедр Запорізького 

національного технічного університету. 

Самостійна робота студентів визначається в робочій програмі дисципліни і 

є предметом поточного контролю знань і навичок на семінарських та практичних 

заняттях. З метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів 

розроблені методичні рекомендації з її планування та організації, що включають 

конспекти з відповідями, вказівки щодо вивчення окремих питань теоретичного 

матеріалу. Бібліотека коледжу забезпечує вивчення дисциплін даної спеціальності 

підручниками та посібниками. 

Організація практик здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і 

науки України від 30.04.1993 № 93 «Про порядок проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України».  

Всі методичні документи пройшли рецензування, обговорення і схвалення 

на засіданнях циклової комісії та методичної ради коледжу. 

У коледжі створені необхідні умови та можливості для успішної організації 

навчального процесу а саме: підбір педагогічних кадрів; систематичне 

підвищення їх кваліфікації; створення комплексів методичного забезпечення 

навчальних дисциплін; інформаційна, комп’ютерна та лабораторна база. 

 

Висновок: експертна комісія відзначає, що зміст підготовки фахівців ОКР 

«молодший спеціаліст» галузі знань 0508 «Електроніка» спеціальності 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки» відповідає потребам регіонального ринку праці та чинним 

акредитаційним вимогам. 
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4 Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

 

Навчально-виховний процес спеціальності 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» 

здійснюється досвідченим викладацьким складом коледжу. На спеціальності 

викладають 27 педагогічних працівників, в т. ч. 19 викладачів (70%) вищої 

категорії, в тому числі: 2 «старший викладач» та 15 «викладачів-методистів». 

Штатна чисельність педагогічних кадрів випускаючої циклової комісії 

професійної та практичної підготовки становить 13 осіб. Якісний склад 

педагогічних працівників комісії становить 54% (викладачів вищої категорії - 7 

чол.). 

Всі викладачі мають вищу освіту, що відповідає профілю тих дисциплін, які 

вони викладають.  

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності, що акредитується, здійснюється 

висококваліфікованими викладачами випускової циклової комісії галузі знань 

0508 «Електроніка», циклових комісій соціально-економічної підготовки, мовної 

підготовки, математично-природничої підготовки та фізичного виховання, які 

забезпечують гуманітарну, фундаментальну та фахову підготовку студентів з 

відповідних дисциплін. 

Аналіз складу та якісної характеристики педагогічного складу свідчить, що 

штатна чисельність педагогічного персоналу відповідають акредитаційним 

вимогам. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які забезпечують 

виконання лекційних годин дисциплін навчального плану спеціальності 

5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів 

електронної техніки» - 69%, при нормативі 25%. Базова освіта всіх викладачів 

відповідає профілю дисциплін, що ними викладаються. 

Кваліфікація викладачів спеціальності 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки», їх 

професійна, педагогічна і методична підготовки, науковий потенціал відповідають 
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вимогам та забезпечують належний рівень підготовки молодших спеціалістів з 

даної спеціальності. 

Запорізький коледж радіоелектроніки має затверджений перспективний 

план підвищення кваліфікації викладачів. Викладачі коледжу підвищують 

кваліфікацію в Запорізькому національному технічному університеті, 

Запорізькому національному університеті, Запорізькому обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти.  

Атестація викладачів проводиться згідно з «Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників України», затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України за № 1255/18550 від 14.12.2010 та «Змінами до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за № 1473 від 

20.12.2011р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України за № 14/20327 від 

10.01.2012р., № 1135 від 08.08.2013р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України за № 1417/23949 від 16.08.2013 р. 

 

Висновок: освіта всіх викладачів, які надають освітні послуги з підготовки 

молодших спеціалістів спеціальності, що акредитується, відповідає дисциплінам, 

які вони викладають. Дані про підвищення кваліфікації викладачами, їх атестацію 

підтверджені необхідними документами. Кадровий склад коледжу спроможний 

забезпечити підготовку молодших спеціалістів спеціальності 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки». 

 

5 Матеріально-технічне забезпечення 

 

Матеріально-технічна база Запорізького коледжу радіоелектроніки 

Запорізького національного технічного університету розміщена в стандартному 

комплексі, розрахованому для технічних навчальних закладів, який повністю 

введено в експлуатацію у 1977 році. 
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Усі будинки та споруди розташовано компактно на площі 4,2 га. До складу 

комплексу входять чотириповерховий навчальний, п'ятиповерховий навчально-

виробничий корпуси, дев'ятиповерховий гуртожиток, гаражі, складські 

приміщення для зберігання ремонтно-будівельних матеріалів та господарського 

інвентарю. На території коледжу обладнано спортивні майданчики і смуга 

перешкод для проведення занять з дисципліни «Захист Вітчизни». 

Територія навколо навчального, навчально-виробничого корпусів та 

гуртожитку має зелені насадження, газони, сквери, асфальтові доріжки та 

під’їзди. 

Гуртожиток, загальною площею 2066,8 м2, розрахований на 250 місць, що 

дозволяє на 100% задовольнити потреби слухачів курсів з підготовки до вступу та 

студентів коледжу. На одного мешканця гуртожитку припадає 6,1 м2 площі, що 

відповідає нормі. 

В навчальних корпусах розташовані адміністративні приміщення, 

відділення, радіовузол, методичний кабінет, 20 навчальних кабінетів, 19 

лабораторій, з них 5 комп'ютерних, кабінети курсового та дипломного 

проектування, електрорадіомонтажна майстерня (на 28 місць), бібліотека, 

читальний зал на 42 посадкових місця, приймальна комісія, актова зала загальною 

площею 300 м на 320 посадкових місць, медичний пункт, спортивний зал площею 

383,2 м2, тренажерна кімната, стрілецький тир. 

Аудиторний фонд кабінетів та навчальних класів забезпечує одночасне 

проведення аудиторних занять для студентів. Наявні споруди та будівлі 

відповідають паспортним даним і санітарним нормам. 

 

Висновок: ознайомившись з матеріально-технічним забезпеченням 

навчального процесу комісія зазначає, що воно відповідає нормативним вимогам 

до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки» до акредитаційних вимог. 

 

6 Навчально-методичне забезпечення 

 

Підготовка молодших спеціалістів спеціальності 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 
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техніки» у Запорізькому коледжі радіоелектроніки Запорізького національного 

технічного університету проводиться у відповідності до навчального плану, всі 

розділи якого відповідають чинним державним стандартам і вимогам.  

Навчальний план спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення 

та технічне обслуговування виробів електронної техніки», затверджений у 2015 

році директором коледжу, та відповідає вимогам Міністерства освіти і науки 

України. 

Згідно з освітньо-професійною програмою і відповідно до навчального 

плану викладачами коледжу складені навчальні програми, робочі навчальні 

програми з усіх дисциплін.  

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальними програмами. 

На підставі робочих навчальних програм дисциплін викладачами коледжу 

розроблені навчально-методичні комплекси. Підготовлено в повному обсязі 

навчально-методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни згідно вимог 

Міністерства освіти і науки України та досвіду вищих навчальних закладів ІІІ-IV 

рівнів акредитації.  

Всі методичні документи пройшли обговорення і схвалення на засіданнях 

циклової комісії та методичної ради коледжу. 

Самостійна робота студентів визначається в робочій програмі дисципліни і 

є предметом поточного контролю знань і навичок на семінарських, лабораторних 

та практичних заняттях. 

Лабораторні, практичні заняття, курсові роботи орієнтовані на 

використання сучасного апаратного, програмного забезпечення та мають 

необхідний інструктивно-методичний матеріал в повному обсязі.  

Практична підготовка студентів спеціальності 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» 

здійснюється у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 
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30.04.93 р. №93 на підставі наскрізної програми та на підставі положення про 

практики, затвердженого наказом №86/осн від 17.04.07р. 

Курсове проектування в коледжі відбувається на підставі «Положення про 

організацію курсового проектування», затвердженого директором коледжу від 

23.03.2015 в обсягах, передбачених навчальним планом. Згідно з навчальним 

планом виконуються курсовий проект з дисципліни «Економіка промисловості» і 

Комплексний курсовий проект. 

Державна атестація студентів проводиться на підставі освітньо-професійної 

програми підготовки молодших спеціалістів за даною спеціальністю. Форма 

проведення – дипломний проект. 

Організація дипломного проекту ведеться у повній відповідності до 

нормативних вимог і в обсягах, передбачених навчальним планом.  

Теми дипломних проектів пропонуються керівниками проектування, 

розглядаються та схвалюються на засіданні випускаючої циклової комісії. 

У коледжі створені необхідні умови та можливості для успішної організації 

навчального процесу, а саме: підбір педагогічних кадрів, систематичне 

підвищення їх кваліфікації, створення комплексів методичного забезпечення 

навчальних дисциплін, інформаційна, комп’ютерна та лабораторна база, 

запровадження сучасних педагогічних технологій навчання. 

Комп’ютери в лабораторіях обчислювальної техніки об’єднані в локальні 

мережі та мають доступ до глобальної мережі Інтернет. 

 

Висновок: представлені методичні матеріали, в тому числі розраховані на 

сучасні технології навчання, дають підставу зробити висновок, що коледж в 

цілому має достатньо повне методичне забезпечення навчального процесу, яке 

відповідає існуючим державним вимогам і може бути використане для організації  

навчального процесу щодо  підготовки молодших спеціалістів спеціальності 

5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів 

електронної техніки».  
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7 Інформаційне забезпечення навчального процесу 

 

Основним джерелом інформаційного забезпечення навчального процесу в 

коледжі є бібліотека. 

За представленими коледжем даними, бібліотека має окреме приміщення: 

площа – 152,4 кв. м2; читацька зала – 42 місця; книжковий фонд: 55272 

примірників; фонд навчальної літератури: 22595 примірників; фонд технічної 

літератури: 28145 примірників; довідкова, художня література та періодичні 

видання за багато років, загальна кількість книговидань – 175320.  

Міністерство освіти і науки України безкоштовно постачає підручники та 

навчальні посібники згідно бланкам замовлень коледжу. Бібліотечний фонд 

навчальної літератури поповнився за п’ять років на 1080 підручників на загальну 

суму 22548,37 грн. 

У читальній залі діють постійні книжково-ілюстративні виставки, які 

інформують користувачів про нові надходження, про знаменні та пам’ятні дати. 

Також бібліотекарі систематично та щоденно надають бібліографічну допомогу 

студентам, викладачам, класним керівникам, проводять бібліографічні огляди. 

На даний момент працівниками бібліотеки проводиться комплекс заходів 

щодо розробки та впровадження в роботу електронної бібліотеки для студентів. 

На завершальному етапі знаходиться розробка електронного каталогу. 

Студенти можуть використовувати  в лабораторіях обчислювальної техніки 

комп'ютери, які  об'єднані в локальні мережі та мають доступ до глобальної 

мережі Інтернет. 

Коледж має електронну пошту та зареєстрований Web -сайт. 

Домен Web-сайту:  zkrzntu.org.ua 

Електронна адреса: zkrzntu@ukr.net 

 

Висновок: Експертна комісія відзначає, що наявне інформаційне 

забезпечення навчального процесу в коледжі дозволяє виконувати функції 

інформаційної підтримки навчального процесу з підготовки молодших 

спеціалістів спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки». 

 



17 

 

Голова комісії А.Т.Орлов 

8 Якісні характеристики підготовки фахівців 

 

Під час роботи експертної комісії з 15 по 17 липня 2016р. з метою контролю 

якості підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки» були проведені експертні комплексні контрольні роботи: 

- з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: 

«Українська мова за професійним спрямуванням», «Економічна теорія», 

«Історія України»; 

- з дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки: «Вища 

математика», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Теорія електричних 

та магнітних кіл»; 

- з дисциплін професійної та практичної підготовки: «Основи метрології та 

технічні вимірювання», «Мікросхемотехніка», «Механіка». 

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт із циклу гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки показав, що більшість студентів виконали 

поставлені завдання, показали достатню теоретичну підготовку, знання базових 

понять та визначень, орієнтуються в сучасних соціально-економічних та 

політичних ситуаціях, добре засвоїли теми з історії України, економічної теорії, 

української мови за професійним спрямуванням. 

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу математичної та 

природно-наукової підготовки показав, що більшість студентів виконали 

поставлені завдання, виявили достатню теоретичну підготовку, вміння вести 

розрахунки та виконувати практичні завдання. Студенти добре орієнтуються у 

виборі методів розв’язання задач, обґрунтовують отримані результати. 

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу професійної та 

практичної підготовки показав, що більшість студентів виконали поставлені 

завдання, виявили достатню теоретичну підготовку. Студенти вдало засвоїли 

теоретичний матеріал і вміють вірно виконувати необхідні у мікросхемотехніці 

розрахунки. 

У цілому зі спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та 

технічне обслуговування виробів електронної техніки» результати виконаних 

контрольних робіт під час роботи експертної комісії показали: загальну 

абсолютну успішність – 100%, якісну – 55%, середній бал – 3,6. За результатами 
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самоаналізу абсолютна успішність становить 100%, якісна – 56,3%, середній бал – 

3,7. 

Результати виконання експертних комплексних контрольних робіт наведені 

в додатку. 

Згідно із навчальним планом спеціальності студенти IV курсу виконують 

курсовий проект з дисципліни «Економіка промисловості» і Комплексний 

курсовий проект. 

За результатами захисту курсових проектів середній показник якісної 

успішності – 63,5%, середній бал – 3,8. 

В таблиці наведені результати акредитаційної експертизи курсових проектів 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 

5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів 

електронної техніки». 

Таблиця 8.1 Результати перевірки курсових проектів під час роботи 

експертної комісії 

№ 

п/

п 

Прізвище 

студента 
Тема курсового проекту 

Оцінка 

Примітки Під час 

захисту 

Екс-

пертна 

1 Андрійчук Є.О. 

Розробка диктора-

інформатора 

удосконаленого 

5 5  

2 Підлявський В.В. 

Розробка пристрою 

електронного для 

реалізації телефонного 

моста 

3 3  

3 Лелюк Р.О. 

Розробка гри 

електронної «Хто 

шустріше» 

5 5  

4 Черьомухін А.В. 
Розробка приймача 

навігаційного 
5 5  

5 Мосейко А.В. 
Розробка частотоміра 

багатофункційного 
4 4  

6 Андрійчук Є.О. 

Проект дільниці по 

виготовленню диктора-

інформатора 

удосконаленого 

4 4  

7 Шишкін Д.М. 

Проект дільниці по 

виготовленню 

покажчика витрат води 

дистанційного 

5 4 

Допущені 

незначні 

неточнос

ті при 

оформлен
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ні роботи 

8 Холоша С.Є. 

Проект дільниці по 

виготовленню мегафона 

спрощеного з режимом 

сирени 

4 4  

9 Журавьский В.Д. 

Проект дільниці по 

виготовленню 

вимірювача ємності 

конденсатора 

4 4  

10 Медведков С.Е. 

Проект дільниці по 

виготовленню крокоміра 

на МК 

5 5  

 

На кожен курсовий проект керівником написано змістовну рецензію, в якій 

зазначається повнота і якість виконання роботи, аналіз проведених розрахунків, 

недоліки виконаної роботи. З оцінками якості курсових проектів експертна 

комісія погоджується. 

Експерти ознайомилися із організацією та методично-інструктивними 

матеріалами дипломного проектування. Аналіз тематики дипломних проектів із 

спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки» показав, що теми для проектування 

актуальні, розроблені на реальній основі, мають тісний зв'язок з виробництвом. 

Тематика дипломних проектів постійно оновлюється, удосконалюється, 

розширюється. Періодичність зміни тематики – щорічно. Експертною комісією 

вибірково перевірені 5 дипломних проектів зі спеціальності 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки». 

В ході перевірки дипломних проектів встановлено відповідність тем 

виконаних проектів темам, що зазначені у наказах про їх затвердження, а зміст і 

структура проекту розкриває визначену тему. Всі проекти виконані і оформлені 

якісно, у повному обсязі, відповідно до методичних рекомендацій і нормативно-

інструктивних матеріалів. 

У кожній записці дипломного проекту є відгук керівника та рецензія. 

Відгуки і рецензії на дипломні проекти ґрунтовані, відповідають встановленим 

вимогам. Аналіз звітів державної екзаменаційної комісії показав, що вони 

відображають загальну якість дипломних проектів та результати захисту. 
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За результатами захисту дипломних проектів студенти мають достатній 

професійний рівень підготовки. Середній показник абсолютної успішності – 

100%, якісної – 77%, середній бал – 4,0. 

Дипломні проекти зберігаються в архіві навчального закладу. 

В таблиці наведені результати акредитаційної експертизи дипломних 

проектів студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі 

спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки». 

Таблиця 8.2 Результати перевірки дипломних проектів під час роботи 

експертної комісії 

№ 

п/п 

Прізвище 

студента 

Тема дипломного проекту Оцінка Примітки 

Під час 

захисту 

Екс-

пертна 

1 Підлявський 

В.В. 

Розробка модуля керування 

електронагрівальним 

приладом універсального 

5 5  

2 Лелюк Р.А. Розробка сайта для ЗОШ І-

ІІІ ступенів №39 

5 5  

3 Копаниця Є.В. Розробка вимірювача 

малого струму охоронного 

5 5  

4 Резніков М.І. Розробка локально-

обчислювальної мережі для 

ТОВ «Трейд-авто-альянс» 

4 4  

5 Черьомухін А.В. Розробка GSM-сигналізації 

охоронної 

5 5  

 

Практична підготовка студентів спеціальності 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки» 

здійснюється у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України» Про 

порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 

30.04.93 р. №93 на підставі наскрізної програми та на підставі положення про 

практики, затвердженого наказом №86/осн від 17.04.07р. 

Навчальним планом даної спеціальності передбачено 2 види практик: 

навчальні (радіомонтажна, електрорадіовимірювальна, для отримання робітничої 

професії, комп’ютерна, з діагностики обладнання та оргтехніки) та виробничі 

(технологічна і  переддипломна). 



21 

 

Голова комісії А.Т.Орлов 

Виробничі практики проходять на підприємствах міста та області згідно 

укладених угод (ПАТ «ЗАЗ», ЗДП «Радіоприлад», АТ «Мотор-Січ», ПАТ 

«Укртелеком» та інші). 

Під час виробничої технологічної практики робота студентів проходить за 

фахом, де вони знайомляться з роботою підрозділів підприємства, засвоюють 

роботу з конструкторською документацією, електронним обладнанням та іншою 

оснасткою. 

Завдання студентів під час проходження виробничої переддипломної 

практики передбачають знайомство з роботою підприємства, збір матеріалу до 

дипломного проекту, роботу з технічною та конструкторською документацією, 

програмними засобами та апаратним забезпеченням виробничого процесу. 

З метою поглиблення знань, вдосконалення практичних вмінь та навичок на 

період виробничої практики студентам видаються індивідуальні завдання, 

тематика яких актуальна і розглядається та схвалюється на засіданні циклової 

комісії спеціальних технологічних дисциплін. 

До керівництва практикою залучаються досвідчені викладачі фахової 

випускової циклової комісії та провідні спеціалісти підприємств галузі, які 

здійснюють організаційно-методичне керівництво, надають консультативну 

допомогу та здійснюють контроль за якістю оволодіння практичними вміннями та 

навичками студентів, що підтверджується наявною документацією. Для якісної 

організації та успішного проходження практики створено комплекси методичних 

рекомендацій на допомогу студентам з питань підготовки та організації 

виробничої практики, викладачам – з питань надання методичної допомоги та 

оформлення звітної документації; керівникам практики від підприємства – 

методичні рекомендації по проведенню практики. 

За останні три роки загальний показник абсолютної успішності складає 

100%, якісної – 64%, середній бал – 3,9. 

Експертною комісією вибірково перевірено звіти з навчальних та 

виробничих практик. Результати перевірки звітів наведені у таблиці. 
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Таблиця 8.3 Результати перевірки звітів з практики під час роботи 

експертної комісії 

№ 

п/п 

Прізвище студента Оцінка Примітки 

Під час захисту Експертна 

Навчальна практика на робочому місці 

1 Жуковський Д.С. 4 4  

2 Ільєнко А.В. 5 5  

3 Воїнов М.В. 5 5  

Навчальна практика радіомонтажна 

1 Бабинін Д.С. 5 5  

2 Мануйлов О.Ю. 4 4  

3 Ільєнко А.О. 5 5  

Навчальна практика електрорадіовимірювальна 

1 Калюжний А.Г. 5 5  

2 Кравза С.М. 4 4  

3 Дорофєєв Д.С. 5 5  

Навчальна практика з діагностики обладнання та оргтехніки 

1 Іщенко І.С. 5 5  

2 Ільєнко А.О. 5 5  

3 Артюх Д.А. 4 4  

Виробнича технологічна практика 

1 Фокін Е.Г. 5 5  

2 Панченко В.А. 5 5  

3 Шкрум А.Ю. 5 5  

Виробнича переддипломна практика 

1 Черьомухін А.В. 5 5  

2 Лисюк Б.А. 5 5  

3 Сухий О.С. 5 5  

 

З метою сприяння працевлаштуванню випускників, вивчення стану їх 

адаптації на підприємствах у коледжі функціонує підрозділ щодо сприяння 

працевлаштуванню студентів та випускників. 
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Керуючись чинними нормативними документами та згідно щорічного плану 

роботи, членами підрозділу проводиться моніторинг потреби у фахівцях на ринку 

праці; здійснюється тісна співпраця з районними центрами зайнятості. 

Налагодження ділових стосунків з потенційними роботодавцями 

здійснюється членами підрозділу зі сприяння працевлаштуванню випускників на 

основі встановлення робочих контактів з підприємствами різних галузей, 

представниками фірм, компаній. 

Провідні спеціалісти підприємств регіону запрошуються на конференції, 

тематичні вечори, конкурси професійної майстерності тощо. 

У коледжі напрацьована система організації розподілу і працевлаштування 

випускників відповідно до діючої нормативно-правової бази. 100% випускників, 

що навчаються за державним замовленням, отримують направлення на роботу. Із 

загального числа випускників 70% продовжують навчання у ВНЗ – III-IV рівня 

акредитації за скороченим терміном. 

Аналіз відгуків з підприємств свідчить про належну теоретичну та 

практичну підготовку випускників, вміння співпрацювати в колективі та 

відповідальне відношення до роботи. 

 

Висновок: експертна комісія відмічає, що створена в коледжі система 

організації, підготовки, проведення, контролю і аналізу державної атестації, 

виконання курсових та дипломних проектів, практичного навчання, розподілу і 

працевлаштування випускників забезпечує достатній науково-теоретичний і 

професійний рівень підготовки молодших спеціалістів згідно із вимогами 

освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Результати проведених комплексних контрольних робіт під час роботи 

експертної комісії з циклів гуманітарної та соціально-економічної, математичної, 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки свідчать про 

достатній рівень знань і умінь фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення 

та технічне обслуговування виробів електронної техніки» та відповідають 

державним акредитаційним вимогам. 
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9 Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

 

Електронні освітні ресурси є важливим аспектом якісної професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти. До них належать: електронний документ, 

електронне видання, електронний аналог друкованого видання, електронні 

дидактичні демонстраційні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи 

тощо), інформаційна система, депозитарій електронних ресурсів, комп'ютерний 

тест, електронний словник, електронний довідник, електронна бібліотека 

цифрових об'єктів, електронний навчальний посібник, електронний підручник, 

електронні методичні матеріали, електронний лабораторний практикум. 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Запорізькому 

коледжі радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету 

передбачає здійснення певних процедур і заходів, які тісно пов'язані із 

застосуванням електронних освітніх ресурсів, зокрема: 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників 

вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми та кваліфікації; 

Для реалізації цих заходів в ЗКР ЗНТУ активізується роль електронних 

освітніх ресурсів, які є складовими освітньо-виховного процесу і одним з 

головних елементів інформаційно-освітнього середовища. Електронні освітні 

ресурси, які характеризуються мобільністю, доступністю, прозорістю, створені на 

основі інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечують сучасний, 

інноваційний зміст освітнього процесу. Тому створення єдиного освітнього 

простору стало одним із головних завдань діяльності коледжу. 

З метою здійснення моніторингу, періодичного перегляду освітніх програм, 

дієвого управління якістю підготовки фахівців для інформаційного забезпечення 

освітньої програми використовуються електронні освітні ресурси у так званому 

модульному середовищі: робоча навчальна програма дисципліни, електронний 

підручник, електронний конспект лекцій, електронні лабораторні роботи, 
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електронні словники, електронний практикум з дисципліни тощо, тобто 

створюються електронні навчально-методичні комплекси дисциплін. 

Електронний освітній ресурс забезпечує публічність інформації про освітні 

програми: перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів, розклад занять, графік навчального процесу тощо. 

Реалізація одного з ключових аспектів освітньої програми – забезпечення 

наявності необхідних електронних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, є необхідною умовою для здобуття 

якісної освіти. Актуальності набувають електронні підручники, електронні 

навчальні посібники, електронні конспекти лекцій, що забезпечують теоретичну 

складову курсу. При цьому методичні вказівки до самостійної роботи студентів, 

які містять короткий виклад тем, забезпечують самостійне опрацювання 

алгоритмів розв’язання задач, індивідуальних розрахункових завдань, тестів для 

проведення різних форм контролю знань тощо. Інноваційні освітні технології, 

зокрема електронні освітні ресурси, сприяють формуванню у здобувачів вищої 

освіти вміння самостійно аналізувати, репродукувати отримані знання для 

вирішення професіональних і життєвих проблем, скеровуючи освітню діяльність 

на підготовку творчих, креативних, мислячих по-новому спеціалістів. Підвищення 

ефективності самостійної роботи студентів пов’язано з підвищенням якості їх 

підготовки, професійного зростання. 

Електронні освітні ресурси, розміщені в мережі Інтернет та на електронних 

носіях дозволяють забезпечити здобувачів вищої освіти необхідною інформацією, 

підвищують рівень та якість освітніх послуг. 

 

Висновок: експертна комісія відмічає, що створена в коледжі внутрішня 

система забезпечення якості вищої освіти передбачає здійснення певних процедур 

і заходів, які тісно пов’язані із застосуванням електронних освітніх ресурсів і  

відповідає державним акредитаційним вимогам.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 

 

На підставі матеріалів, поданих на акредитаційну експертизу Запорізьким 

коледжем радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету, 

та перевірки діяльності на місці експертна комісія дійшла наступного висновку: 

 

- копії всіх засновницьких документів відповідають оригіналам, наявні всі 

документи, що забезпечують правову основу освітньої діяльності навчального 

закладу щодо підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05080201 

«Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки»; 

 

- структурні підрозділи коледжу та викладачі проводять активну 

профорієнтаційну роботу серед абітурієнтів. Формування контингенту студентів 

здійснюється переважно за рахунок коштів державного замовлення. 

Динаміка кількісного складу абітурієнтів за останні три роки свідчить про 

наявність сталого конкурсу, високу ефективність формування контингенту 

студентів; 

 

- навчальний план, навчальні програми та робочі навчальні програми 

затверджені у встановленому порядку та відповідають вимогам змісту підготовки 

молодших спеціалістів та ринку праці;  

 

- освіта всіх викладачів, які надають освітні послуги з підготовки молодших 

спеціалістів спеціальності, що акредитується, відповідає дисциплінам, які вони 

викладають. Дані про підвищення кваліфікації викладачами, їх атестацію 

підтверджені необхідними документами. Кадровий склад коледжу відповідає 

акредитаційним вимогам та спроможний забезпечити підготовку молодших 

спеціалістів спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки»; 
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- організація навчального процесу, навчально-методичне та матеріально-

технічне забезпечення 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки», відповідають ліцензійним вимогам;  

 

- інформаційне забезпечення навчального процесу в коледжі дозволяє  

виконувати функції інформаційної підтримки навчального процесу з підготовки 

молодших спеціалістів спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення 

та технічне обслуговування виробів електронної техніки»; 

 

- якість виконання курсових та дипломних проектів, звітів з проходження 

практик, контрольних робіт свідчить про достатній рівень знань зазначених 

фахівців і відповідає державним вимогам до акредитації молодших спеціалістів. 

 

Вважаємо за необхідне висловити пропозиції, які не впливають на рішення 

щодо спроможності акредитації спеціальності, але дозволяють поліпшити якість 

підготовки: 

 

- продовжити роботу з впровадження в навчальний процес сучасного 

програмного забезпечення з метою удосконалення підготовки фахівців 

спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки»; 

 

- продовжити роботу по удосконаленню апаратних засобів лабораторно-

практичного циклу та електронних версій навчально-методичних комплексів 

дисциплін навчального плану спеціальності; 

 

- більш ефективно використовувати ресурси Internet для підвищення якості 

освіти. 

На підставі сказаного вище експертна комісія зробила висновок, 

Запорізький коледж радіоелектроніки Запорізького національного технічного 

університету спроможний надавати освітню послугу у сфері вищої освіти 
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підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05080201 «Конструювання, 

виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»  з 

ліцензійним обсягом 90 осіб денної форми навчання. 

 

 

Голова експертної комісії: 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри мікроелектроніки  

Національного технічного  

університету України 

 «Київський політехнічний інститут» 

 

 

 

 

 

 

 

Член експертної комісії: 

голова циклової комісії радіотехніки, 

електронних приладів та систем 

Дніпропетровського 

радіоприладобудівного коледжу 

 

 

«З експертними висновками ознайомлені» 
 

Ректор Запорізького національного  

технічного університету,  

доктор технічних наук, професор    

 

 

 

             

 

 

Директор Запорізького  

коледжу радіоелектроніки  

Запорізького національного 

технічного університету 
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Порівняльна таблиця 

відповідності стану забезпечення Запорізького коледжу радіоелектроніки 

Запорізького національного технічного університету Ліцензійним умовам надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти 

зі спеціальністю 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки» 

 

 

 

Назва показника (нормативу) 

Значення показника (нормативу) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

Молодший 

спеціаліст 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника від 

нормативного 

1 2 3 4 

 

1. Загальні вимоги 

 

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями 

+ + відповідає 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 

навчання/заочна форма навчання) 
90 90 - 

 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

 

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин соціально-

гуманітарного циклу дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин)  

- - - 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
- -  

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

фундаментального циклу дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) (за винятком 

військових навчальних дисциплін) 

- - - 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
- - - 
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з 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) 

- - - 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин фахових 

дисциплін навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) 

- - - 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
- - - 

з 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) 

- - - 

2.4. 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 гуманітарної та соціально - 

економічної (соціально-гуманітарної) 

підготовки 

25 100 +75 

Цикл математичної, природничо-

наукової (фундаментальної) підготовки 

25 57 +32 

Цикл професійної та практичної 

підготовки 

25 66 +41 

Всього 

25 69 +44 

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 

фундаментальної підготовки  
+ + відповідає 

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 

підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-

педагогічної спеціальності: 
- - - 

доктор наук або професор - - - 

кандидат наук, доцент    

 

3. Матеріально-технічна база 

 

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідними для 

виконання навчальних програм (у % від потреби) 

100 100 відповідає 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 

потреби) 
70 100 +30 
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3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (крім спеціальностей, які належать до 

галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 

спеціальності "Дизайн") 

6 8 +2 

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (для спеціальностей, які належать до галузей 

знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я 

людини" і 0202 "Мистецтво", крім спеціальності 

"Дизайн") 

3 - - 

3.5. Наявність пунктів харчування + + відповідає 

3.6. Наявність спортивного залу  + + відповідає 

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + відповідає 

3.8. Наявність медичного пункту + + відповідає 

 

4 Навчально-методичне забезпечення 

 

 4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця (у тому числі варіативної компоненти) 
+ + відповідає 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 

підготовки фахівця (у тому числі варіативної 

компоненти) 

+ + відповідає 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 

установленому порядку 
+ + відповідає 

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення 

для кожної навчальної дисципліни навчального плану 

(% від потреби): 

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 

дисциплін 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

відповідає 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань 

для лабораторних робіт (% від потреби)  
100 100 відповідає 

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 

курсових робіт (проектів) 
100 100 відповідає 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 

перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної, 

фундаментальної та фахової підготовки (% від 

потреби) 

100 100 відповідає 

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% 

від потреби) 
100 100 відповідає 

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання 

дипломних робіт (проектів), державних екзаменів 
+ + відповідає 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів (у тому числі з використанням 

інформаційних технологій) (% від потреби) 

100 100 відповідає 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 

студентів 
+ + відповідає 

 

5. Інформаційне забезпечення 

 

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 

навчальними посібниками, наявними у власній 

бібліотеці (% від потреби) 

100 100 відповідає 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 

читальних залах до загальної чисельності студентів (% 

від потреби) 

3 7 +4 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 

періодичними виданнями 
3 6 +3 
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5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 

Інтернету як джерела інформації: 

    наявність обладнаних лабораторій  

    наявність каналів доступу  

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

відповідає 

відповідає 

 

Голова експертної комісії: 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри мікроелектроніки  

Національного технічного  

університету України 

 «Київський політехнічний інститут» 

 

 

 

 

 

 

 

Член експертної комісії: 

голова циклової комісії радіотехніки, 

електронних приладів та систем 

Дніпропетровського 

радіоприладобудівного коледжу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Запорізького  

коледжу радіоелектроніки  

Запорізького національного 

технічного університету 
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Порівняльна таблиця 

дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення 

та технічне обслуговування виробів електронної техніки» 
 

 

 

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 відповідає 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 

складу за останні 5 років, % 
100 100 відповідає 

1.3. Чисельність науково-педагогічних  (педагогічних) 

працівників, що обслуговують спеціальність і 

працюють у навчальному закладі за основним місцем 

роботи, які займаються вдосконаленням навчально-

методичного забезпечення, науковими дослідженнями, 

підготовкою підручників та навчальних посібників, % 

100 100 відповідає 

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 

фахівців), не менше % 
   

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-

економічної підготовки: 
   

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання,  

(оцінки «5» і «4»), % 
50 55 +5 

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 

(фундаментальної) підготовки: 
  

 

2.2.1.Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання,  

(оцінки «5» і «4»), % 
50 54 +4 

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 

підготовки: 
  

 

2.3.1.Успішно виконанні  контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.3.2. Якісно  виконані контрольні завдання 

(оцінки «5» і «4»), % 
50 57 +7 

3. Організація наукової роботи    
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3.1. Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів  
- - - 

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота 

на кафедрах та в лабораторіях, участь у наукових 

конференціях, конкурсах, виставках, профільних 

олімпіадах, тощо) 

- - - 

 

Голова експертної комісії: 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри мікроелектроніки  

Національного технічного  

університету України 

 «Київський політехнічний інститут» 

 

 

Член експертної комісії: 

голова циклової комісії радіотехніки, 

електронних приладів та систем 

Дніпропетровського 

радіоприладобудівного коледжу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор Запорізького національного  

технічного університету,  

доктор технічних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

Директор Запорізького  

коледжу радіоелектроніки  

Запорізького національного 

технічного університету 
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 

про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

Запорізьким коледжем радіоелектроніки 

Запорізького національного технічного університету  

зі спеціальності 5.05080201 «Конструювання, виготовлення та технічне 

обслуговування виробів електронної техніки»   

 

 

Найменування показника (нормативу) 

Молодший 

спеціаліст 

початковий 

рівень 

(короткий 

цикл) 

Фактичне  

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника від 

нормативного 

 

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти 

 

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 

кафедри, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

+ + відповідає 

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 

відповідальних за підготовку здобувачів 

вищої освіти, тимчасової робочої групи 

(проектної групи) з науково-педагогічних 

працівників, на яку покладено 

відповідальність за підготовку здобувачів 

вищої освіти за певною спеціальністю 

три особи, з 

них одна 

особа, що має 

науковий 

ступінь або 

вчене звання 

+ відповідає 

3. Наявність у керівника проектної групи 

(гаранта освітньої програми): 
   

1) наукового ступеня та/або вченого звання 

за відповідною або спорідненою 

спеціальністю 

+ + відповідає 

2) наукового ступеня та вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю 
   

3) стажу науково-педагогічної та/або 

наукової роботи не менш як 10 років (до 6 

вересня 2019 р. для початкового рівня з 

урахуванням стажу педагогічної роботи) 

+ + відповідає 
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4. Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін науково-педагогічними 

(науковими) працівниками відповідної 

спеціальності за основним місцем роботи 

(мінімальний відсоток визначеної 

навчальним планом кількості годин): 

   

1) які мають науковий ступінь та/або вчене 

звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового 

рівня з урахуванням педагогічних 

працівників, які мають вищу категорію) 

25 69 +44 

2) які мають науковий ступінь доктора наук 

або вчене звання професора 
   

3) які мають науковий ступінь доктора наук 

та вчене звання 
   

5. Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін, що забезпечують формування 

професійних компетентностей, науково-

педагогічними (науковими) працівниками, 

які є визнаними професіоналами з досвідом 

роботи за фахом (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості 

годин): 

   

1) дослідницької, управлінської, 

інноваційної або творчої роботи за фахом 
   

2) практичної роботи за фахом 10 40 +30 

6. Проведення лекцій, практичних, 

семінарських та лабораторних занять, 

здійснення наукового керівництва 

курсовими, дипломними роботами 

(проектами), дисертаційними 

дослідженнями науково-педагогічними 

(науковими) працівниками, рівень наукової 

та професійної активності кожного з яких 

засвідчується виконанням за останні п’ять 

років не менше трьох умов, зазначених у 

пункті 5 приміток 

   

7. Наявність випускової кафедри із 

спеціальної (фахової) підготовки, яку 

очолює фахівець відповідної або спорідненої 

науково-педагогічної спеціальності: 

   

1) з науковим ступенем доктора наук та 

вченим званням 
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2) з науковим ступенем та вченим званням    

3) з науковим ступенем або вченим званням +   

8. Наявність трудових договорів (контрактів) 

з усіма науково-педагогічними 

працівниками та/або наказів про прийняття 

їх на роботу 

+ + відповідає 

 

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та 

контрольних заходів (кв. метрів на одну 

особу для фактичного контингенту студентів 

та заявленого обсягу з урахуванням 

навчання за змінами) 

2,4 6,4 +4 

2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного використання 

в навчальних аудиторіях (мінімальний 

відсоток кількості аудиторій) 

10 28 +18 

3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 
   

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає 

2) пунктів харчування + + відповідає 

3) актового чи концертного залу + + відповідає 

4) спортивного залу + + відповідає 

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає 

6) медичного пункту + + відповідає 

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток 

потреби) 

70 100 +30 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткованням, необхідними 

для виконання навчальних планів 

+ + відповідає 

 

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення 
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освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

1. Наявність опису освітньої програми + + відповідає 

2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 
+ + відповідає 

3. Наявність робочої програми з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану 
+ + відповідає 

4. Наявність комплексу навчально-

методичного забезпечення з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану 

+ + відповідає 

5. Наявність програми практичної 

підготовки, робочих програм практик 
+ + відповідає 

6. Забезпеченість студентів навчальними 

матеріалами з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + відповідає 

7. Наявність методичних матеріалів для 

проведення атестації здобувачів 
+ + відповідає 

 

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 менш як 

два 

найменування 

6 +4 

2. Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань англійською 

мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне 

користування базами кількома закладами 

освіти) 

   

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 

освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 

діяльність, навчальні та наукові структурні 

підрозділи та їх склад, перелік навчальних 

дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація) 

+ + відповідає 

4. Наявність електронного ресурсу закладу 30 70 +40 
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освіти, який містить навчально-методичні 

матеріали з навчальних дисциплін 

навчального плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання (мінімальний 

відсоток навчальних дисциплін) 

 

 

Голова експертної комісії: 

кандидат технічних наук, 

доцент кафедри мікроелектроніки  

Національного технічного  

університету України 

 «Київський політехнічний інститут» 

 

 

 

 

 

 

 

Член експертної комісії: 

голова циклової комісії радіотехніки, 

електронних приладів та систем 

Дніпропетровського 

радіоприладобудівного коледжу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор Запорізького національного  

технічного університету,  

доктор технічних наук, професор    

 

 

 

 

 

Директор Запорізького  

коледжу радіоелектроніки  

Запорізького національного 

технічного університету 

 

 

 

 

   
     

 


