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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів 

за спеціальністю 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих 
інтегрованих і робототехнічних систем»

(галузь знань 0502 «Автоматика і управління») 
у Кропивницькому інженерному коледжі 

Центральноукраїнського національного технічного університету

Згідно «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 та наказу Міністерства освіти і науки України 
№062-ас від 11 березня 2019 року «Про проведення акредитаційної експертизи» з метою 
проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших сітеціалУіУ зі 
спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних 
систем» експертна комісія Міністерства освіти і науки України здійснювала роботу у складі:

-  голова експертної комісії -  Корнєв Володимир Павлович,
доцент кафедри конструювання електронно- 
обчислювальної апаратури Національного технічного 
університету України «Київський політехнічних інститут 
імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук, голова 
комісії;

-  член експертної комісії -  Пилипенко Ірина Леонідівна,
заступник директора з навчально-методичної роботи 
Дніпровського політехнічного коледжу, викладач вгіщої 
категорії.

У ході перевірки експертна комісія розглянула подані матеріали та провела з 10.04.2019 
по 12.04.2019 включно перевірку на місці діяльності Кропивницького інженерного коледжу 
Центральноукраїнського національного технічного університету щодо акредитації 
спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних 
систем» галузі знань 0502 «Автоматика і управління» за кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» ліцензованим обсягом 25 осіб за денною формою навчання.

Подані на акредитацію матеріали: відповідність державним вимогам щодо якісних 
характеристик підготовки фахівців зі спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
Комп’ютеризованих Інтегрованих І роботОТеХНІЧНИХ СИСТем»; ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ системи 
забезпечення якості освіти; організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу; кадрове забезпечення навчального процесу; матеріально-технічне забезпечення 
навчального процесу; інформаційне забезпечення.

Експертна комісія розглянула на місці подану акредитаційну справу та провела експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності Кропивницького інженерного коледжу 
Центральноукраїнського національного технічного університету державним вимогам щодо 
акредитації спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 
робототехнічних систем».

У процесі експертизи перевірено наявність оригіналів засновницьких документів, стан 
кадрового, методичного, інформаційного забезпечення навчального процесу та матеріальної бази 
коледжу, проведені контрольні заміри якості підготовки фахівців, вибіркова перевірка курсових 
робіт, звітів про практику, відповідність матеріально-технічної бази і матеріального забезпеч. ;-.пя 
вимогам акредитації.

Висновок: підставою для акредитації спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» є надані матеріали
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акредитаційної справи, які за обсягом та повнотою відповідають вимогам чинного 
Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах.

У підсумку експертного оцінювання комісія констатує:

Повна назва закладу освіти: Кропивницький інженерний коледж Центральноукраїнського 
національного технічного університету.

Юридична адреса: проспект Університетський, 8, м. Кропивницький, Кіровоградська 
область, Україна, 25006.

Реквізити юридичної особи Центральноукраїнського національного технічного 
університету: р/р№ 35223269002464 в Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 
280172, ЄДРПОУ 02070950.

Реквізити Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного 
технічного університету.: р/р № 35223217085121 в Державній казначейській службі України м. 
Київ, ДКСУ м.Київ МФО 823016, код в ЄДРПОУ 33083309.

Поштова адреса: вул. Юрія Олефіренка, 6, м. Кропивницький, 25006,
е-таіі: kmk@kmk-kntu.kr.ua.
Телефон/факс: тел.: (0522) 34-58-67, факс (0522) 34-58-71,.
Навчальний заклад розташований на земельній ділянці площею 1,3684 га у центрі міста. 

Загальна площа навчально-матеріальної бази складає 19394 м2, у тому числі навчальна площа -  
9805 м2, а також має виробничі майстерні загальною площею 1376,7 м2, дві спортивні зали 
загальною площею 464 м2, гуртожиток загальною площею 6853 м2, бібліотеку загальною площею 
264 м2. Питома навчальна площа на одного студента денної форми навчання складає 16,29м2.

Форма власності: державна.
Відомча приналежність: Міністерство освіти і науки України.
Рівень акредитації ВНЗ в цілому: 1 (перший).
Основні установчі документи Кропивницького інженерного коледжу 

Центральноукраїнського національного технічного університету:
-  статут Центральноукраїнського національного технічного університету затверджений 

Міністерством освіти і науки України 11.04.20017р. №581;
-  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань Центральноукраїнського національного технічного університету, дата 
державної реєстрації 09.04.2004, дата та номер запису в Єдиному державному реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -  14.08.2004, 1 444 120 0000 000054,

-  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, номер формування витягу 22819729, дата формування витягу 24.04.2017;

-  Положення про відокремлений структурний підрозділ Центральноукраїнського 
національного технічного університету "Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного технічного університету", узгоджене на Вченій Раді 
Центральноукраїнського національного технічного університету протокол №8 від 24.04.2017р. та 
затверджене ректором Центральноукраїнського національного технічного університету.

Усі вищезгадані документи є у наявності і відповідають державним вимогам.
Кропивницький інженерний коледж був створений у 1930 році на базі Земського реального 

училища з метою підготовки техніків-механіків для потреб машинобудівної промисловості. В 
кінці 50-х років на базі технікуму був створений філіал Харківського політехнічного інститупє

1. Результати освітньої діяльності Кропивницького інженерного коледжу 
Центральноукраїнського національного технічного університету

1.1 Загальна характеристика навчального закладу
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який згодом став Кіровоградським інститутом сільськогосподарського машинобудування. У 1964 
році в м. Гайвороні, Кіровоградської області, був відкритий філіал технікуму, який згодом став 
самостійним навчальним закладом. З 1991 року технікум підпорядкований Міністерству освіти 
України. Рішенням колегії Міністерства освіти від 12.10.1993 року технікум занесений до 
Державного реєстру закладів освіти України і отримав ліцензію на право освітньої діяльності за І 
рівнем акредитації. З 1997 року -  технікум Кіровоградського інституту сільскогосподарського 
машинобудування згідно постанови Кабінету Міністрів №526 від 29.05.97р. «Про вдосконалення 
мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів», підпорядкований Міністерству 
освіти. З 14.12.1998р. -  технікум Кіровоградського державного технічного університету згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України «Про створення Кіровоградського державного технічного 
університету» №1972/2. З 05.03.2004 р. -  технікум Кіровоградського національного технічного 
університету згідно указу Президента України «Про надання Кіровоградському державному 
технічному університету статусу національного» №277/2004. З 15.12.2008р. -  Кіровоградський 
машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету згідно наказу 
по університету №5-01 від 04.11.2008 р. З 20.04.2017 -  Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного технічного університету згідно наказу Міністерства освіти 
і науки України №1291 від 27.10.2016р.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, 
постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Центральноукраїнського 
національного технічного університету, Положенням про Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного технічного університету. Кропивницький інженерний 
коледж Центральноукраїнського національного технічного університету є державним вищим 
навчальним закладом першого рівня акредитації, відокремленим структурним підрозділом 
Центральноукраїнського національного технічного університету, не є юридичною особою, але має 
свою печатку, штамп, самостійний баланс та банківський рахунок.

Керівник Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського національного 
технічного університету -  Сторожук Микола Володимирович, доцент, кандидат технічних наук, 
призначений директором Кіровоградського машинобудівного технікуму Кіровоградського 
національного технічного університету з 10.11.2008р. згідно з наказом по Кіровоградському 
національному технічному університету №157-к від 07.11.2008р. (з 20.04.2017 Кропивницький 
інженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету). До нього 
займав посаду доцента кафедри «Будівельні, дорожні машини та будівництво» в Кіровоградському 
національному технічному університеті.

Навчальну інфраструктуру Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського 
національного технічного університету складають: денне відділення, одинадцять циклових 
комісій, п’ять із яких -  випускаючі, в т.ч. циклова комісія комп’ютерних систем та мереж, 
навчально-виробничі майстерні, дві спортивні зали, бібліотека. Навчання у Кропивницькому 
інженерному коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету 
відбувається за денною формою навчання.

Таблиця 1.1- Загальна характеристика Кропивницького інженерного коледжу 
Центральноукраїнського національного технічного університету

№
з.п.

Показники діяльності Кількісні
параметри*

1 . Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів 285/50
- молодший спеціаліст 285/50
- бакалавр -
- спеціаліст -
- магістр -
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№
з.п.

Показники діяльності Кількісні
параметри*

2. Кількість студентів, разом: 582
- денна 582
- вечірня -

- заочна -

3. Кількість навчальних груп 35
4. Кількість спеціальностей, за яким здійснюється підготовка фахівців, 

разом:
7

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодшого спеціаліста 7
- бакалавра -
- спеціаліста -

- магістра -
5. Кількість циклових комісій, разом: 11

з них випускових 5
6. Кількість відділень, разом 2
7. Загальні навчальні площі будівель (м2) 9805

3 них:
- власні 9805
- орендовані -

8. Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (м2) -
* Денна / заочна форми навчання

Ліцензований обсяг прийому складає - 285 осіб за денною формою навчання та 50 осіб за 
заочною.

Контингент студентів станом на 1.10.2018 р. налічував 582 особу денної форми навчання. 
Вони розподілені по 2-х відділеннях:

-  механіко-технологічне відділення (охоплює чотири спеціальності денної форми 
навчання) - 322 особа;

-  інформаційно-економічне (охоплює три спеціальності денної форми навчання) - 260 осіб.
Організаційно-управлінська діяльність на відділеннях покладається на завідувачів

відділеннями.
Структурний підрозділ з підготовки молодших спеціалістів з обслуговування 

комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем очолює голова випускової циклової 
комісії «Комп’ютерних систем та мереж» Приходько Лідія Миколаївна, викладач вищої категорії, 
яка відповідає за рівень підготовки студентів до вимог державних стандартів за фахом.

Висновок: експертна комісія відзначає, що копія відомостей щодо здійснення 
освітньої діяльності подані коледжем у акредитаційній справі, відповідає оригіналу, 
наявні всі документи, що забезпечують правову основу освітньої діяльності навчального 
закладу щодо підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».

1.2 Формування контингенту студентів

Ознайомившись з системою формування контингенту студентів, комісія підтверджує, що 
формування студентського контингенту здійснюється на підставі потреб регіону та сусідніх 
областей, виходячи з потенційних можливостей закладу вищої освіти.

Прийом студентів до коледжу у міжакредитаційний період здійснювався з дотриманням 
«Умов прийому до вищих навчальних закладів України», які щорічно затверджувались 
відповідними наказами Міністерства освіти і науки України, та розроблених на їх підставі
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«Правил прийому до Кропивницького інженерного коледжу Центральноукраїнського 
національного технічного університету», що затверджувались у встановленому порядку.

Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої 
затверджується наказом директора Кропивницького інженерного коледжу 
Центральноукраїнського національного технічного університету, який є головою приймальної 
комісії. Приймальна комісія діє згідно з положенням, затвердженим директором Кропивницького 
інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету відповідно 
до Положення про приймальну комісію закладу вищої освіти.

Конкурсний відбір вступників на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної 
середньої освіти здійснюється за умовами, визначеними правилами прийому.

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у 
повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, 
формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на 
інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

Зарахування студентів до коледжу проводиться приймальною комісією коледжу за 
рейтинговими списками з оформленням наказу по коледжу, який формується в Єдиній базі.

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» у Кропивницькому інженерному 
коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету здійснюється у межах 
ліцензованого обсягу.

Одним з напрямків профорієнтаційної роботи є тісна співпраця з підприємствами на 
задоволення їх потреб з підготовки фахівців з вищою освітою. Стосунки між навчальним закладом 
і державними та комерційними організаціями регулюються на основі угод.

Адміністрація навчального закладу спільно з міським центром зайнятості щорічно 
проводить моніторинг потреби в кадрах для міста та регіону та готова приймати на навчання осіб, 
що брали участь у військових діях в зоні АТО.

Велика увага у Кропивницькому інженерному коледжі Центральноукраїнського 
національного технічного університету приділяється профорієнтаційній роботі, яка здійснюється 
протягом усього навчального року. Передбачені наступні форми і методи роботи:

-  бесіди з випускниками шкіл закріплених за школами викладачів;
-  зустрічі з батьками учнів-випускників на батьківських зборах за участю завідуючих 

відділень;
-  проведення сумісних заходів коледжу з випускниками шкіл та нашими базовими 

підприємствами: АТ «Гідросила», АТ «Ельворті», ПАТ НВП «Радій», ТОВ «Шторм-нет», ПОГ 
АПВТ «Фірма Ласка», ТОВ «Онікс-Системз», ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТДВ «М’ясокомбінат 
Ятрань», ТОВ «Ютас Агросервіс», ПрАТ «Кропивницький олійноекстракційний завод», 
Кіровоградський обласний центр гідрометеорології;

-  участь студентів та викладачів коледжу в міських заходах з нагоди святкування Дня 
машинобудівника. Дня міста, Дня фізичної культури і спорту, Дня партизанської слави, Дня 
Перемоги та інших заходах;

-  реклама коледжу в державних та місцевих довідниках для абітурієнтів;
-  інформація про коледж на обласному радіо, в місцевих засобах масової інформації;
-  розроблено буклети про коледж та інформаційні листи по спеціальності для допомоги 

викладачам в профорієнтаційній роботі;
-  інформація про коледж подається на сайті коледжу в Internet (kik-cntu.kr.ua);
-  презентація коледжу на зустрічах з випускниками шкіл в міськрайонному центрі 

зайнятості;
-  практикуються зустрічі представників коледжу з директорами шкіл на нарадах при 

відділах освіти районних державних адміністрацій;
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-  практикуються бесіди агітаційного характеру викладачами коледжу з вчителями шкіл 
міста і області при проходженні курсів при Кропивницькому обласному інституті післядипломної 
педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського;

-  організовуються профорієнтаційні бесіди на підприємствах та організаціях керівниками 
практик студентів;

-  практикуються спільні заходи студентської ради коледжу з учнівськими парламентами 
шкіл міста;

-  проводяться екскурсії для старшокласників до музею коледжу;
-  двічі на рік проводиться День відкритих дверей;
-  щорічно проводиться виставка технічної творчості студентів.
Для збереження контингенту студентів у коледжі здійснюються наступні заходи:
-  проведення консультацій та додаткових занять для студентів, які мають академічну 

заборгованість;
-  індивідуальна робота зі студентами та їх батьками;
-  щоденне ведення обліку пропусків занять студентами з виявленням їх причини;
-  проведення батьківських зборів з питань успішності навчання та пропусків занять 

студентами без поважних причин;
-  заслуховування студентів, які мають академічну заборгованість та пропуски занять без 

поважних причин на засіданнях предметних комісій;
-  заслуховування студентів, які мають значну кількість пропусків занять без поважних 

причин та схильних до асоціальної поведінки на засіданні ради з виховної роботи та профілактики 
правопорушень.

Велике значення у збереженні контингенту студентів має підвищення професійного рівня 
викладачів коледжу, покращення навчально-виховної роботи, залучення студентів до роботи в 
гуртках технічної творчості, участь в спортивних секціях, літературному гуртку, гуртку 
малювання, гуртку юного десантника, краєзнавчому гуртку, гуртках художньої самодіяльності.

Комісія підтверджує наявність в коледжі плану профорієнтаційної роботи, яким 
передбачено застосування різних форм роботи по залученню на навчання випускників шкіл і ПТУ.

Показники формування контингенту студентів за спеціальністю «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» у Кропивницькому інженерному 
коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету наведені у таблиці 2.1, 
динаміка змін контингенту студентів у таблиці 1.2.
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Таблиця 1.2 - Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 5.05020102 
«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

№ Показник Роки
з/п 2015 2016 2017 2018
1 Ліцензований обсяг підготовки (денна форма) 25 25 25 25

2 Прийнято на навчання, всього (осіб)
• денна форма в т.ч. за держзамовленням: 14/10 19/15 18/15 20/20
• 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 4 4 3 0

3 Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна

• інші форми навчання (заочна)
44 29 70 47

4 Конкурс абітурієнтів на місця державного
замовлення
• денна форма
• інші форми навчання (заочна)

4,7 1,9 4,6 2,3

5 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений термін
навчання на
• денну форму - - - -
• інші форми (заочна) - - “

Таблиця 1.3 - Динаміка змін контингенту студентів по денній формі навчання за 
спеціальністю 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних 
систем»

№
з/п

Н а з в а  п о к а з н и к а

Р о к и

20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 І 8

к у р с и к у р с и к у р с и ку р с и
І 11 Ill IV І 11 III IV І II III IV 1 11 III IV

1 В с ь о го  с т у д е н т ів  
н а  с п е ц іа л ь н о с т і 
н а  01.01

- - - - 14 - - - 19 13 - - 18 21 13 -

2 В с ь о го  с т у д е н т ів  
у  В Н З  н а  0 1 .1 0  
в ід п о в ід н о г о  р о к у

14 - - - 19 13 - - 18 21 13 - 20 19 21 13

3 К іл ь к іс т ь  
с т у д е н т ів , я к и х  
в ід р а х о в а н о  
(в сь о го ):

- - - - 1 - - - - 1 - - 1 - - 1

в  т .ч .: - за  
н е в и к о н а н н я

1 1

Голова комісії В.П. Корнєв



8

навчального
плану
- за грубі
порушення
дисципліни
- у зв’язку 3 
переведенням до 
інших ВНЗ
- інші причини - - - - 1 - - - - - - - 1 - - -

4 Кількість 
студентів, які 
зараховані на 
старші курси 
(всього):

2 1 - - 2 - -

в т.ч. : - 
переведених із 
інших ВНЗ
- поновлених на 
навчання

2 1 - - 2 - -

Висновок: на підставі викладеного експертна комісія зазначає, що при прийомі 
студентів на навчання за спеціальністю 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих 
інтегрованих і робототехнічних систем» Кропивницький інженерний коледж
Центральноукраїнського національного технічного університету дотримується всіх 
існуючих законодавчих та нормативних вимог. Профорієнтаційна робота охоплює широкий 
спектр можливостей залучення студентів до закладу вищої освіти, а заходи по збереженню 
контингенту7 виокремлюють позитивні результати навчально-виховної роботи
педагогічного колективу.

1.3 Якісні характеристики підготовки фахівців

Підготовка молодших спеціалістів у коледжі за спеціальністю 5.05020102 
«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» ведеться 
відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики 
(ОКХ).

Навчальний план спеціальності визначає перелік та обсяг нормативних дисциплін та 
дисциплін самостійного вибору, відповідає основним вимогам освітньо-професійної програми.

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 навчальної літератури; семестровий контроль. Усі програми затверджені, 
відповідають навчальним планам.

Викладачами коледжу розроблено пакет навчально-методичних документів, який містить:
-  навчальні та робочі програми з навчальних дисциплін;
-  програми навчальної, виробничої та інших видів практик;
-  інструктивно-методичні матеріали до семінарських, лабораторних, практичних занять;
-  індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних 

дисциплін;
-  методичні матеріали для виконання курсових робіт, курсових проектів, дипломного 

проекту;
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-  контрольні завдання для поточного та підсумкового контролю знань студентів.
Навчально-методична документація погоджена та затверджена у встановленому порядку.
Організація практик спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні», 
затвердженого наказом міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93 і є обов‘язковим 
компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації 
та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних знань, 
професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у 
реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 
творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Державна атестація випускників проводиться шляхом захисту дипломних проектів.
Щорічно складається графік навчального процесу, яким передбачено дотримання загальної 

тривалості теоретичного та практичного навчання, проведення екзаменаційних сесій та канікул. 
Відхилень від установлених норм не виявлено.

Під час роботи експертної комісії з 10 по 12 квітня 2019 р. з метою контролю якості 
підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» були проведені експертні комплексні 
контрольні роботи:

-  з 2 дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки: «Історія України» 
(група С 16 1/9), «Основи філософських знань» (група С 16 1/9);

- з  2 дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки: «Фізика» (група С 16 
1/9), «Технічна механіка» (група С 16 1/9);

-  з 2 дисциплін професійної та практичної підготовки: «Алгоритмічні мови та 
програмування» (група С 16 1/9), «Мікропроцесорні системи» (група С 15 1/9).

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 ситуаціях, знають історичні події, які відбувалися в Україні в різні 
історичні епохи.

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, обгрунтовують отриманні 
результати.

Аналіз проведених комплексних контрольних робіт з циклу професійної та практичної 
підготовки показав, що більшість студентів виконали поставлені завдання, виявили достатню 
теоретичну підготовку. Студенти знають основні принципи організації сучасної комп'ютерної 
техніки, принципи побудови мікропроцесорних систем, застосування мікропроцесорів та 
мікроконтролерів в системах автоматичного управління, основні принципи налагодження 
програмного забезпечення та випробування робототехнічних систем і засобів автоматики у 
комплексі з програмним забезпечення.

Зміст комплексних контрольних робіт відповідає навчальним програмам підготовки 
молодших спеціалістів спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризуючих 
інтегрованих і робототехнічних систем».

Як свідчать результати експертної перевірки, фахова підготовка студентів, їх професійний 
рівень відповідають нормативним вимогам.

Порівняльний аналіз результатів проведення комплексних контрольних робіт та 
контрольних замірів залишкових знань експертами подані у зведеній відомості, що додається.

Розбіжність якості знань між результатами самоаналізу та експертних комплексних
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контрольних робіт складає:
-  цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  3,4%;
-  цикл математичної та природничо-наукової підготовки -  4,7%;
-  циклу професійної та практичної підготовки -  6,3%.
Розбіжність по успішності знань між результатами самоаналізу та експертних комплексних 

контрольних робіт складає:
-  цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  1,0%;
-  цикл математичної та природничо-наукової підготовки -  0%;
-  циклу професійної та практичної підготовки -  0,6%.
У відповідності до навчального плану студенти спеціальності виконують курсову роботу з 

дисциплін: «Алгоритмічні мови та програмування» (IV семестр), «Електроніка і
мікросхемотехніка» (V семестр), «Мікропроцесорні системи» (VI семестр).

Вибірково розглянуто і проаналізовано:
-  6 курсових робіт з дисципліни «Алгоритмічні мови та програмування»;
-  6 курсових робіт з дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка»;
-  6 курсових робіт з дисципліни «Мікропроцесорні системи».
Тематика курсових робіт актуальна, відповідає сучасному рівню розвитку науки і техніки. 

Всі курсові роботи виконані з застосуванням комп’ютерних технологій. Рівень виконання робіт 
відповідає вимогам до курсових робіт молодших спеціалістів спеціальності «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем».

Державна атестація студентів проводиться на підставі освітньо-професійної програми 
підготовки молодших спеціалістів за даною спеціальністю у формі дипломного проектування.

Дипломний проект зі спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 
робототехнічних систем» це кваліфікаційна робота, що є індивідуальним завданням яке 
відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок випускників та їх здатність до 
професійної діяльності як фахівців.

Дипломний проект виконується студентом на базі переддипломної практики, в процесі якої 
відбувається докладне ознайомлення з виробництвом та збір необхідних для роботи над 
дипломним проектом матеріалів.

Виконанню дипломного проекту передує робота над курсовими роботами з предметів 
«Алгоритмічні мови та програмування», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Мікропроцесорні 
системи», «Економіка і планування виробництва».

Метою дипломного проекту є підтвердження кваліфікаційного рівня випускника, глибини 
його знань, навичок самостійної роботи з літературними джерелами, методичними та 
інструктивними матеріалами, а також виявлення здібності до проведення досліджень проблем 
діяльності підприємств та організацій.

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою 
підготовки за спеціальністю 5.05020102 всі дипломні проекти, що будуть виконуватися 
відносяться до одного з трьох типів:

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою 
підготовки за спеціальністю 5.05020102 всі виконувані дипломні проекти відносяться до одного з 
трьох типів:

1) схемотехнічне і конструкторське проектування апаратної частини проектованого об'єкта - тип

А; 2) системотехнічне проектування апаратних і програмних засобів - тип Б;
3) розробка програмного забезпечення ЕОМ, систем автоматики та робототехніки, 

обчислювальних комплексів та мереж - тип В.
У дипломному проекті типу А (проект, орієнтований на схемотехнічну розробку апаратної 

частини проектованого об'єкту) переважає розробка апаратної частини пристрою чи системи.
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Дипломний проект типу Б (проект, орієнтований на розробку системотехнічних питань) 
орієнтований на детальне системотехнічне опрацювання і аналіз функціонування системи і 
відповідає системному етапу проектування на стадіях технічної пропозиції ескізного проекту.

У дипломних проектах типу А і Б повинні бути розроблені електричні структурні схеми, 
електричні функціональні схеми, часові діаграми роботи, принципові електричні схеми з’єднань, 
виконанні електронні розрахунки пристроїв, узгодження електричних параметрів вхідного і вихідного 
ланцюгів, у тому числі з використанням нетипових схемних рішень.

У дипломному проекті типу В (проект, орієнтований на розробку програмного 
забезпечення ЕОМ, систем і мереж) переважає розробка програмної частини. У цих проектах 
розробка принципових електричних схем не передбачається і основна увага надається розробці 
програмних засобів, що забезпечують функціонування системи. Але при цьому повинна 
виконуватися (на рівні структур і міжприладових чи міжблочних зв'язків) розробка апаратної 
частини об'єкту.

Передбачається, що апаратна частина об'єкту комплектується з типових, серійних 
компонентів мікро-ЕОМ і процесорів, блоків пам'яті, інтерфейсних плат, контролерів, пристроїв 
зв'язку з об'єктом тощо.

У самому дипломному проекті на апаратному рівні розглядаються лише питання 
компонування системи з блоків з відомими архітектурними і зовнішніми електричними 
характеристиками, а основна увага надається розробці програмної частини системи. Розроблювані 
програми можуть відноситись до системних або проблемно-орієнтованих програм.

При виборі теми дипломного проекту враховуються її актуальність, наукове та практичне 
значення проблеми, можливість використання результатів та пропозицій для практичних цілей.

Якість проекту визначається не тільки кількісним виконанням об’єму, передбаченого у 
завданні, але, перш за все, глибиною вивчення, аналізу та проробленням матеріалу теми з 
елементами новизни, які передбачив дипломник.

До роботи над дипломним проектом допускаються студенти, які виконали всі вимоги 
навчального плану. Дипломні проекти виконуються студентами самостійно, під керівництвом 
викладача, в терміни передбачені навчальним планом спеціальності.

Керівництво дипломними проектами здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими 
викладачами відповідного фаху. Крім основного керівника дипломного проектування 
призначається консультанти з економічної частини.

Програма практики спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 
робототехнічних систем» планується та здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту» «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні», 
затвердженого наказом міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93 і є обов’язковим 
компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста.

Обов'язковою умовою наскрізної програми практики є те, що її планування та організація 
на будь-яких етапах забезпечують:

-  послідовне розширення та ускладнення кола практичних навичок студентів при переході 
від одного етапу практики до іншого;

-  цілісність підготовки спеціаліста до виконання основних трудових функцій;
-  зв’язок практики з теоретичним навчанням.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних знань, 
професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у 
реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 
творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні 
потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного 
рівня -  молодший спеціаліст.
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Перелік усіх видів практик для спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення 
визначаються в навчальному плані коледжу. Заключною ланкою практичної підготовки є 
переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням дипломного проекту.

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється цикловою 
комісією згідно з навчальним планом. На кожній ланці практики програми мають рекомендації 
щодо видів, форм, перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці вимоги 
об’єднуються в наскрізній програмі -  основному навчально-методичному документі практики.

Згідно до навчального плану спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем», студент повинен опанувати та 
виконати програми наступних видів практики:

-  навчальної електрорадіомонтажної;
-  навчальної комп’ютерної практики;
-  виробничо-технологічної практики;
-  виробничо-переддипломної практики.
Завданням навчальної практики з отримання навичок та вмінь є ознайомлення студентів із 

специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із 
загально професійних та спеціальних дисциплін. Практичне навчання здійснюється на базі 
лабораторій коледжу.

Електромонтажна практика знайомить з електромонтажним інструментом, основами 
монтажу радіоелектронної апаратури з використанням спеціального обладнання.

Навчальна комп'ютерна практика дає можливість студенту закріпити теоретичні знання та 
набути практичні навички по монтажу складових частин комп’ютера та периферійних пристроїв, 
діагностування, виявлення та усунення несправностей, ремонту та технічного обслуговування 
периферійних пристроїв, встановлення програмного забезпечення необхідного для роботи 
комп’ютера та периферійних пристроїв, налагодження мережевого обладнання, підключення до 
мережі Іпїегпеї.

Виробнича технологічна практика проводиться після опанування теоретичної частини ряду 
дисциплін по спеціальності.

Метою виробничо-технологічної практики є:
-  поглиблення та закріплення знань, які одержали студенти під час теоретичної 

підготовки;
-  оволодіння сучасними формами та методами роботи з комплексом задач, розв'язуваних 

на підприємстві з використанням комп'ютерної техніки, засобів автоматизації та сучасних 
інформаційних технологій;

-  ознайомлення з обслуговуванням та налагодженням автоматизованих систем 
управління та робототехнічних комплексів;

-  формування професійних вмінь і навичок у роботі з існуючими на підприємстві засобами 
автоматизації;

-  виховання потреби систематичного оновлення своїх знань та їх творчого застосування у 
практичній діяльності.

Завдання практики -  підготувати студентів до практичної діяльності на підприємстві, 
надати практичний досвід роботи на різних робочих місцях, розвивати професійне, творче 
мислення, забезпечити підвищення кваліфікації з робочої професії або отримання суміжної 
професії, навчити безпечної роботи на виробництві, підготувати до виконання курсових роСІ і та 
дипломного проекту.

Під час виробничо-технологічної практики сту денти працюють на штатних робочих місцях, 
згідно з програмою, усвідомлюють організаційну структуру виробництва, де відбувається 
практика, сприймають загальну картину всього об’єкту практики, тим самим набувають 
первинного практичного досвіду. Студенти знайомляться зі структурою підприємства, 
номенклатурою продукції, правилами внутрішнього розпорядку, проходять вхідний інструктаж з 
техніки безпеки, вивчають структуру і задачі відділів та цехів, основні етапи проектування
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технологічних процесів, методів контролю та вимірювання, порядок оформлення технічної 
документації, роботу окремих дільниць та підрозділів.

Керівництво практикою здійснюють викладачі спеціальних дисциплін коледжу та 
спеціалісти підприємства.

З метою надбання умінь та навичок самостійного розв'язання виробничих задач студенти 
виконують індивідуальні завдання, направленні на активізацію їх діяльності, розширення 
світогляду, підвищення ініціативи.

За результатами проходження практики студент оформлює звіт, який разом із щоденником 
та індивідуальним завданням захищає перед комісією і отримує відповідну оцінку.

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою 
узагальнення знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності 
майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного 
проекту.

Час та строки проведення практичного навчання по етапах та видах визначаються згідно до 
навчальних планів коледжу та проходять у такі терміни:

1) навчальна електромонтажна - триває 3 тижні, проводиться на II курсі у IV семестрі;
2) навчальна комп'ютерна практика - триває 3 тижні; проводиться на III курсі у VI 

семестрі;
3) виробнича технологічна практика - триває 4 тижні; проводиться на IV курсі у VII 

семестрі;
4) переддипломна практика - триває 3 тижні; проводиться на IV курсі у VIII семестрі.
Практика студентів коледжу проводиться на базах практики, які відповідають вимогам

програми.
Як бази підготовки студентів зі спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих 

інтегрованих і робототехнічних систем» використовуються навчальні кабінети та лабораторії 
коледжу; підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та досвідчені 
кадри.

Студенти можуть самостійно, за узгодженням з цикловою комісією та заступником 
директора з навчально-виробничої роботи, підбирати для себе місце проходження практики і 
пропонувати його для використання на підставі укладених двосторонніх договорів. З базами 
практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) коледж 
завчасно укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії договорів 
погоджується договірними сторонами.

Основними базами практики виробничої технологічної та виробничої переддипломної є 
провідні підприємства регіону, такі як AT «Гідросила», AT «Ельворті», ПрАТ «Гідросила АПМ», 
ТОВ «Ютас Агросервіс», ПОТ АПВТ «Фірма Ласка», ПрАТ «Кропивгшцьк.ий 
олійноекстракційний завод», ТДВ «М’ясокомбінат Ятрань», ПАТ НВП «Радій», ТОВ «Онікс- 
Системз», ТОВ «Шторм-нет». ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ін.

Відповідальність за організацію практики та контроль за її проведенням покладається на 
заступника директора з навчально-виробничої роботи. Навчально-методичне керівництво і 
виконання програм практик забезпечує циклова комісія. Загальну організацію практики та 
контроль за її проведенням у лабораторіях та кабінетах коледжу чи на підприємствах здійснює 
завідуючий відділенням, а також керівник практики, який призначається з числа викладачів 
комісії та закріплюється за групою, підгрупою чи студентом відповідним наказом директора 
коледжу за поданням голови циклової комісії. Для керівництва практикою можуть залучатись 
також майстри виробничого навчання, провідні спеціалісти підприємств.

На всіх етапах практичного навчання студенти підлягають поточному й підсумковому 
контролю безпосередньо керівниками практики від коледжу і баз практики.

Бази практик в особі їх перших керівників разом з закладом вищої освіти несуть 
відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.
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Підсумки практики обговорюються на засіданнях циклової комісії. Для обміну досвідом та 
результатами проходження практики проводяться практичні конференції за участю всіх студентів, 
організаторів та керівників практики, викладачів комісії, провідних спеціалістів підприємств.

Висновок: експертна комісія констатує, що створена в коледжі система організації, 
підготовки, проведення, контролю і аналізу виконання курсових робіт, практичного 
навчання 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 підготовки, математичної та 
природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки свідчать про 
достатній рівень знань і умінь фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 
робототехнічних систем» та відповідають державним акредитаційним вимогам.

1.4 Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти у Кропивницькому інженерному коледжі 
ґрунтується на Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Кропивницькому 
інженерному коледжі Центральноукраїнського національного технічного університету (далі 
Коледж), що розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 
1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) та грунтується на основних засадах 
постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» (із змінами, внесеними згідно з постановами KM України від 31.10.2011 
№ 1124, від 15.08.2012 № 801, від 18.09.2013 № 692), постанови Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 р. № 1178 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» та наказів Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003р. № 847 «Про 
затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти», від 13.06.2012 № 
689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу». Положення про Кропивницький інженерний коледж 
Центральноукраїнського національного технічного університету. Положення про організацію 
навчального процесу, Положення про оцінювання знань студентів, і є його нормативним 
документом та системою планомірної об’єктивної перевірки, оцінювання, діагностики і 
моніторингу результатів освітньої діяльності навчального закладу.

Основні завдання підвищення рівня якості:
-  повне використання ліцензованих обсягів;
-продовження реалізації ступеневої освіти з використанням системи відбору і підготовки 

студентів за схемою «базова середня освіта» -  перший курс коледжу, «повна загальна середня 
освіта» -  другий курс коледжу, «диплом кваліфікованого робітника» -  третій курс коледжу, вища 
освіта за іншим напрямком підготовки -  другий або третій курс коледжу, «диплом молодшого 
спеціаліста» -  другий або третій курс університету;

-залучення роботодавців галузі до участі в підготовці та реалізації навчальних програм, 
спеціальностей, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів;

-  переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичної підготовки;
-запровадження програм стажування на виробництві;
-  оновлення матеріальної бази навчально-технічної бази, відповідність її сучасному рівню;
-  забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами;
-  участь педагогічних працівників у розробці та впровадженні державних стандартів змісту 

освіти, національної системи кваліфікацій;

Голова комісії В.П. Корнєв



15

-інтеграція коледжу з закладами вищої освіти різних рівнів, науковими установами та 
підприємствами шляхом створення навчально-науково-виробничих комплексів;

-  створення організаційно-правових та фінансових умов для започаткування активної 
реалізації міжнародних програм академічної мобільності;

-розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного 
забезпечення, обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і телеконференцій;

-  залучення до роботи високопрофесійних педагогічних працівників;
-  поєднання сучасних технологій зовнішнього незалежного оцінювання знань та здібностей 

абітурієнтів і студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних методів і 
комп’ютерного аналізу ;

-  забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових 
ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях коледжу;

-  індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей 
для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії;

-створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування;

-  впровадження у навчальний процес та діяльність бібліотеки коледжу сучасних 
інформаційних і комп’ютерних технологій, створення з цією метою лабораторій для підготовки та 
збереження електронних курсів, обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і 
телеконференцій.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу в коледжі повинно відповідати 
вимогам до проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, навчальної та виробничої 
практик.

Підготовка фахівців ОКР «молодший спеціаліст» забезпечені матеріально-технічною та 
інформаційною базою:

-забезпеченість лабораторіями, майстернями, обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів і програм підготовки фахівців у коледжі за напрямами та 
спеціальностями (у % від потреби) -  100;

-забезпеченість студентів гуртожитком 100%;
-  кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів -  16;
-  забезпеченість пунктом харчування;
-  забезпеченість спортивною залою;
-  забезпеченість спортивним майданчиком;
-забезпеченість медичним пунктом;
-  співвідношення посадкових місць у читальних залах коледжу до загального контингенту 

студентів (%) -  8,3;
-  забезпеченість читальних залів фаховими періодичними виданнями -  3;
-  можливість доступу педагогічних працівників і студентів до Інтернет як джерела 

інформації.
Студенти спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 

робототехнічних систем» займають активну позицію у здобутті освіти: беруть участь у творчих 
проектних роботах, презентаціях, виступають з рефератами та доповідями на різноманітних 
семінарах і наукових конференціях, беруть участь у олімпіадах з програмування, проводять 
науково-дослідну роботу.

Системний підхід до дослідної діяльності студентів у коледжі базується на принципах 
ціленаправленості, послідовності, ускладнення навчальних завдань, оберненого зв'язку, 
узгодження мети, відповідності організаційних і змістових позицій.

Студенти спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 
робототехнічних систем» щорічно беруть участь у фестивалі ІТ-технологій «Весна-софт», 
Міжнародному ІТ-чемпіонаті у сфері ІТ-технологій, дизайну та комунікацій «Золотий байт»,
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Всеукраїнській олімпіаді з програмування мікроконтролерів (на базі Хмельницького 
національного університету), Міжнародному дистанційному бліц-конкурсі з \\^еЬ-дизайну та 
комп’ютерної графіки тощо, де посідають призові місця.

Щорічно до тижня комісії проводяться олімпіади з комп’ютерної схемотехніки, 
комп’ютерної електроніки, комп’ютерної графіки, дискретної математики, а також зустрічі з 
провідними спеціалістами в галузі комп’ютеризації та автоматизації виробничих процесів.

Усі результати науково-дослідницької діяльності студентів та викладачів комісії значною 
мірою підвищують якість підготовки майбутніх фахівців з автоматизації та комп’ютерно- 
інтегрованих технологій.

Висновок: експертна комісія констатує, що Кропивницький інженерний коледж 
ЦНТУ проводить активну політику у сфері якості вищої освіти, з метою підвищення рівня 
підготовки випускників.

2. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Навчально-виховний процес в коледжі здійснюється у відповідності до вимог освітньо- 
професійних програм, навчатьних планів і графіків навчального процесу, які складені на основі 
вищеназваних та директивних документів, які регламентують організацію та планування 
навчального процесу у закладах вищої освіти І і II рівня акредитації.

Навчальний план зі спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих 
інтегрованих і робототехнічних систем» є основним нормативним документом, що визначає 
організацію освітнього процесу. Він містить перелік і обсяг нормативних дисциплін і дисциплін 
самостійного вибору закладу, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних 
занять, їх обсяг, графік навчального процесу, засоби проведення підсумкового контролю. 
Навчальний план містить також інформацію про строки проведення екзаменаційних сесій, 
виконання курсових робіт і проектів, виконання та захисту дипломних проектів, види і терміни 
проведення практик.

На підставі навчального плану складаються робочі навчальні плани, де враховуються 
предметна форма навчання: розподіл годин на аудиторні, лабораторно-практичні заняття та 
години на самостійну роботу студентів.

З усіх дисциплін навчального плану розроблено навчально-методичні комплекси, які 
включають:

-  навчальні і робочі програми;
-  плани семінарських занять;
-  інструктивно-методичні матеріали для проведення лабораторних и практичних занять;
-  методичні рекомендації із самостійної роботи студентів;
-  методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами заочного відділення;
-  матеріали поточного контролю;
-  матеріали підсумкового контролю;
-  вимоги до знань і вмінь студентів;
-  критерії оцінювання знань студентів;
-  перелік основної і додаткової літератури тощо.
Навчальні та робочі програми з усіх дисциплін розроблені викладачами коледжу, 

розглянуті на засіданнях циклових комісій, затверджені директором коледжу (заступником 
директора з НР).

Контроль навчальної роботи ведеться протягом кожного семестру шляхом атестації, 
проведення контрольних робіт, семестрових та директорських контрольних робіт.

Щороку викладачами коледжу, відповідно до вимог навчальних програм, поновлюються 
екзаменаційні білети для підсумкового контролю знань студентів. Аналіз екзаменаційних 
матеріалів показує, що їх зміст дає можливість виявити рівень теоретичної та прамичної 
підготовки фахівців.
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Студенти забезпечені методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи, 
мають можливості для індивідуальної роботи з комп’ютерними засобами навчання, в тому числі і 
в мережі Іпїегпеї. Для цього викладачами створені електронні інформаційні курси дистанційного 
супроводу.

Всі документи оформлені відповідно до встановлених вимог. Управління і контроль 
навчально-виховного процесу, повноту виконання робочих навчальних планів і робочих програм 
дисциплін здійснює завідувач відділенням, а також заступники директора з навчальної та виховної 
роботи.

Надання допомоги викладачам у підвищенні майстерності, впровадженні в освітній процес 
нових форм та методів проведення навчальних занять здійснює методичний кабінет. Значну 
допомогу викладачі отримують на семінарах з обміну досвідом роботи. Методичний кабінет 
коледжу збирає нове, цінне і цікаве, популяризує та поширює досвід кращих педагогів.

Про це свідчить вивчений та узагальнений передовий педагогічний досвід: «Педагогічні 
технології підготовки молодших спеціалістів на заняттях з української філології», «Інноваційний 
вимір» викладача Ілючек С. І., «Сучасні технології навчання, контролю та оцінювання знань» 
викладача Маркової В. А., «З досвіду роботи циклової комісії економічних дисциплін» викладача 
Куц В. І., «Осягнення авторського смислу твору шляхом діалогізації навчання» викладача 
Гаврилової В. П., «Науково-методичні засади вивчення українських прізвищ у процесі викладання 
філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» викладача Бояр О. М., «Досвід організації 
роботи з обдарованими студентами на матеріалах проведення Всеукраїнських конкурсів з фахової 
майстерності за професією токар» досвід роботи циклової комісії технології машинобудування.

Накопичений досвід засвідчує, що найбільш результативним є впровадження в практику 
роботи інтерактивних методів навчання, серед яких ігрові технології: конкурсні командні ігри, 
квест, ділові і рольові ігри. Застосування ігрових методів дозволяє студентам заглиблюватись у 
реальну ситуацію майбутньої професійної діяльності.

Методична рада, яка створюється щороку наказом директора коледжу, визначає актуальні 
для педагогічного колективу педагогічні і методичні проблеми, спрямовує і координує методичну 
роботу циклових комісій, розглядає питання науково-методичного забезпечення освітнього 
процесу.

Вдосконаленню методичної роботи викладачів сприяє діяльність циклових комісій, с яких 
викладачі обмінюються досвідом, обговорюють різноманітні питання викладання та виховання.

У коледжі склалась чітка система внутрішнього контролю за навчально-виховним 
процесом. Щорічно складається план контролю усіх підрозділів, графік проведення відкритих 
занять, виконання викладачами індивідуальних планів. Система контролю носить конкретний 
характер: щорічно кожна циклова комісія на засіданнях методичної ради звітує про виконану 
роботу.

Комісією підтверджено, що загальний контроль за плануванням навчально-виховного 
процесу та його реалізацією в коледжі здійснюється за всіма формами роботи. До об'єкту 
контролю входять: якість проведення навчальних занять; виконання навчального плану та 
програм; виконання плану роботи циклових комісій; якість проведення практичного навчання 
студентів; виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України; аналіз роботи 
окремих викладачів та циклових комісій; відповідність якості підготовки випускників 
кваліфікаційним характеристикам.

Підтвердженням якісної підготовки студентів є участь у предметних олімпіадах, 
конференціях конкурсах обласного та Всеукраїнського рівня.

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.
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Комп'ютери в лабораторіях обчислювальної техніки об'єднані в локальні мережі та мають 
доступ до глобальної мережі Інтернет. На офіційному сайті коледжу розміщенні в електронному 
вигляді навчально-методичні матеріали з більшості дисциплін навчального плану.

Висновок: експертна комісія розглянула і констатує, що організаційне та навчально- 
методичне забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» у коледжі відповідає чинним 
акредитаційним вимогам та дозволяє здійснювати на сучасному рівні якісну підготовку 
молодших спеціалістів.

3. Кадрове забезпечення освітнього процесу

Експертна комісія ознайомилась з документами з особового складу Кропивницького 
інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету і констатує, 
що всі показники щодо кадрового забезпечення спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» підтверджуються наказами про 
зарахування на посади, особовими справами та трудовими книжками.

Навчально-виховний процес спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» здійснюється досвідченим 
викладацьким складом коледжу. На спеціальності викладають 28 педагогічних працівника, в т. ч. 
15 викладачів вищої категорії (54% від загальної кількості), з них: 3 особи -  «старший викладач», 
1 особа -  «викладач-методист», 1 особа -  «кандидат філологічних наук». Штатна чисельність 
педагогічних кадрів випускової циклової комісії професійної та практичної підготовки становить 8 
осіб. Всі викладачі мають вищу освіту та працюють за фахом. Серед викладачів комісії четверо 
мають вищу категорію.

Головою випускової циклової комісії є Приходько Лідія Миколаївна, спеціаліст вищої 
категорії. Закінчила у 1996 році Кіровоградський інститут сільгоспмашинобудування за 
спеціальністю «Автоматика та управління в технічних системах».

Склад викладачів комісії:
Приходько Лідія Миколаївна -  спеціаліст вищої категорії. Викладає дисципліну 

«Комп’ютерна схемотехніка»;
Бонк Вікторія Олександрівна -  спеціаліст вищої категорії. Закінчила Кіровоградський 

державний технічний університет, спеціаліст з комп’ютеризованих систем управління та 
автоматики. Викладає дисципліну «Архітектура комп’ютерів»;

Амеліна Марина Григорівна -  спеціаліст І категорії. Закінчила Кіровоградський 
національний технічний університет, інженер-програміст. Викладає дисципліну «Комп’ютерні 
мережі»;

Хліста Руслан Олександрович -  спеціаліст вищої категорії. Закінчив Донецький 
національний університет, спеціаліст з математики, викладач математики і інформатики. Викладає 
дисципліни: «Алгоритмічні мови та програмування», «Системне програмне забезпечення і 
операційні системи», «Системи управління базами даних», «Системи передавання даних», 
«Системне програмування»;

Шевченко Юлія Василівна -  спеціаліст вищої категорії. Закінчила Кіровоградський 
державний технічний університет, інженер-системотехнік. Викладає дисципліну «Електроніка і 
мікросхем отехніка»;

Супруненко Валерій Васильович -  спеціаліст І категорії. Закінчив Дніпропетровський 
державний університет за спеціальністю «Гідроаеродинаміка». Викладає практики: 
електрорадіомонтажну та комп’ютерну;

Кравець Євген Юрійович -  завідувач навчальної лабораторії. Закінчив Кіровоградський 
національний технічний університет, магістр із комп’ютерних систем та мереж. Викладає 
дисципліну «Мікропроцесорні системи»;
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Лабунська Наталія Василівна -  Інженер з програмного забезпечення. Закінчила Донецький 
національний технічний університет зі спеціальності «Інженерія програмного забезпечення. 
Викладає дисципліну «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Щорічно кожний викладач складає індивідуальний план підвищення ділової і професійної 
кваліфікації, де передбачено втілення в освітній процес активних форм і методів навчання.

Педагогічний склад викладачів коледжу має достатній професійний рівень. Атестація 
викладачів ведеться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 
(наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 р. зі змінами внесеними згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України №1473 від 20.12.2011р.)

Результати атестації викладачів вищої категорії розглядаються на засіданні атестаційної 
комісії III рівня управління освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та затверджуються відповідним наказом. Терміни та вимоги до підготовки і 
проведення атестації дотримуються.

За результатами підвищення кваліфікації та стажування проводяться творчі звіти 
викладачів, матеріали впроваджуються у практичну роботу, постійно проводяться семінари, на 
яких викладачі обмінюються досвідом роботи та обговорюють результати відвіданих занять.

Для керування практиками на виробництві, дипломним проектуванням, до роботи в складі 
ДЕК у період проведення захисту дипломних проектів, до освітнього процесу залучаються 
висококваліфіковані спеціалісти з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється з періодичністю в 5 років у відповідності 
до перспективного та поточного планів підвищення кваліфікації згідно з програмами, які 
розглядаються на засіданнях циклових комісій та засіданнях педагогічної ради. Підвищення 
кваліфікації проводиться також шляхом організованих у коледжі педагогічних семінарів, курсів 
використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі, тощо.

Таким чином, комісія засвідчує, що всі викладачі мають вищу освіту, що відповідає 
профілю тих дисциплін, які вони викладають.

Аналіз складу та якісної характеристики педагогічного складу свідчить, що штатна 
чисельність педагогічного персоналу відповідають акредитаційним вимогам. Загалом 1740 
лекційних години дисциплін навчального плану спеціальності 5.05020102 «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» забезпечують педагогічні працівники 
вищої категорії, що складає 54% при нормативі 25%.

Кваліфікація викладачів спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих 
інтегрованих і робототехнічних систем», їх професійна, педагогічна і методична підготовки, 
науковий потенціал відповідають вимогам та забезпечують належний рівень підготовки молодших 
спеціалістів з даної спеціальності.

Висновок: кадровий склад викладачів та їх наукова та професійна кваліфікація 
відповідають акредитаційним умовам підготовки молодших спеціалістів зі спеціалі ::ссті 
5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» і 
дозволяє у повному обсязі забезпечити на відповідному рівні навчально-виховний процес.

Коледж розташований в центрі міста біля центрального парку відпочинку, він має 2 
навчальних корпуси, їдальню та гуртожиток.

Навчальний корпус № 1 -  двоповерхова будівля, побудована в 19 столітті. На 1-му поверсі 
розташовано 10 аудиторій, 2 комп'ютерних класи, кабінет біології, лабораторія хімії, лабораторія 
випробування матеріалів, музей історії коледжу та бухгалтерія. На 2-му поверсі -  кабінети 
директора, заступників директора з навчальної та виховної роботи, приймальня, 5 аудиторій, З 
класи для нарисної геометрії та інженерної графіки, спортивна зала. Крім того, на 2-му поверсі 
знаходиться зала для проведення педагогічних рад та засідань, яка була відреставрований в 1999- 
2000 роках. У кінці поверху розташована викладацька, відділ кадрів та архів.

4. Матеріально-технічне забезпечення
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Навчальний корпус № 2 -  чотириповерхова будівля. На першому поверсі розташована 
актова зала на 280 місць, спортивна зала, кабінет заступника директора з навчально-виробничої 
роботи, кабінет завідувача механіко-технологічним відділенням, аудиторії і лабораторії, 
допоміжні приміщення. На 2-му поверсі -  бібліотека, читальна зала на 50 місць, аудиторії, 
кабінети та лабораторії для різних спеціальностей, кабінет інформатики. На 3-му поверсі 
знаходяться кабінети завідувача інформаційно-економічним відділенням та інженера з охорони 
праці, комп’ютерний клас, аудиторії та кабінети. На 4-му поверсі розташований кабінет курсового 
та дипломного проектування, кабінет допризовної підготовки, аудиторії та кабінети з різних 
спеціальностей, 2 комп’ютерних класи. На цокольному поверсі цього корпусу розташовані 
виробничі майстерні, в яких студенти отримують робітничі професії зі спеціальностей 
інженерного спрямування.

Окремо на території коледжу розташована триповерхова споруда, в якій є їдальня та 
допоміжні приміщення.

Коледж має гуртожиток на 620 місць. Це 9-ти поверхова споруда з усіма необхідними 
комунікаціями.

З метою економії державних коштів, у навчальних корпусах коледжу встановлені 
лічильники води, теплопостачання, електролічильники.

Будівлі підтримуються в робочому стані силами господарської частини та студентів під час 
виконання господарських робіт. Кожне приміщення для прибирання закріплено за певною 
навчальною групою, що дає змогу організувати прибирання та ремонт.

У корпусі №1 є велика викладацька кімната площею 93 м2. У цьому приміщенні 
знаходяться секретарі відділень. Кімната обладнана письмовими столами, дошкою оголошень, де 
викладачі можуть кожного дня знайти необхідну інформацію про проведення різних заходів, 
розклад та зміни в розкладі на кожний день, плани роботи коледжу на поточний місяць та іншу 
інформацію.

Кожна циклова комісія має окреме приміщення для викладачів.
Комісія комп'ютерних систем та мереж має приміщення для викладачів площею 20 м2. В 

кабінеті розташовані письмові столи, шафи. Всі методичні розробки знаходяться на спеціальних 
полицях і кожний з викладачів має змогу використовувати у будь який час.

Навчальна площа коледжу складає 9805 м2. Коледж має міцну матеріально-технічну базу 
для забезпечення навчального процесу, яка постійно поповнюється і оновлюється. Щорічно 
обладнуються лабораторії та кабінети (у зв'язку із змінами у навчальних планах), виготовляються 
силами студентів під керівництвом викладачів лабораторні стенди, макети, плакати.

Для забезпечення освітнього процесу зі спеціальності «Обслуговування 
комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» в 2-х навчальних корпусах 
розташовані кабінети та лабораторії з навчальною площею 2008 м2.

Навчально-матеріальна база коледжу забезпечує ефективне ведення освітнього процесу, 
виконання лабораторних та практичних робіт, які передбачені навчальними програмами з 
спеціальностей.

Лабораторії та кабінети забезпечені необхідною кількістю технічних засобів навчання, 
мають достатню кількість плакатів, стендів, роздаткового матеріалу, відповідне програмне 
комп’ютерне забезпечення. Викладачами коледжу розроблено в достатній кількості державною 
мовою методичні посібники з виконання лабораторних, практичних робіт, самостійної роботи 
студентів, обов'язкових завдань, курсових та дипломних проектів.

Кабінети і лабораторії мають необхідну документацію: паспорт, який включає технічну та 
санітарно-гігієнічну характеристику приміщення, переліки обладнання, план роботи, перелік 
плакатів, журнал інструктажів з техніки безпеки, журнал роботи гуртка, збірники для проведення 
практичних і лабораторних робіт.

Матеріально-технічна база циклової комісії останніми роками в основному поповнюється 
за рахунок роботи гуртків технічної творчості студентів. Серед проектів, виконаних зусиллями 
викладачів комісії комп'ютерних систем та мереж і студентів спеціальності 5.05020102
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«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем», слід відмітити 
наступні:

-  лабораторний стенд для вивчення мікроконтролерів сімейства РІС (керівник -  
Шевченко Ю.В.);

-  мобільна система для проведення відеотрансляцій (керівник -  Приходько Л.М.);
-  апаратно-програмний комплекс системи тестування материнських плат ПК (керівник -  

Бісюк О.П.);
-  мобільна система презентацій (керівник -  Бонк В.О.);
-  інтелектуальна система «Розумний будинок» (керівник -  Приходько Л.М.);
-  навчальний програмно-апаратний комплекс для ремонту складних електронних 

пристроїв з багатошаровими друкованими платами (керівник -  Кравець Є.Ю.);
-  навчальний програмно-апаратний комплекс візуальних ефектів (керівник -  Кравець

Є.Ю,);
-  цифровий осцилограф (керівник -  Бонк В.О.);
-  багатофункціональний генератор (керівник -  Бонк В.О.);
-  навчальний програмно-апаратний комплекс для лазерного гравірування (керівник -  

Приходько Л.М.);
-  мобільний робот на платформі Агбиіпо (керівник -  Кравець Є.Ю.);
-  універсальній вимірювальний пристрій ємності та опору (керівник -  Бонк В.О.);
-  робот-маніпулятор на платформі Агбиіпо (керівник -  Приходько Л.М.);
-  універсальний мультитестер (керівник -  Бонк В.О.);
-  універсальний мобільний пристрій для управління мультимедійними ресурсами 

(керівник -  Кравець Є.Ю.);
-  навчальний програмно-апаратний комплекс для керування безпілотним літальним 

апаратом (керівник -  Кравець Є.Ю.);
програмно -  апаратний комплекс для проектування З-Ц моделей (керівник -  Кравець

Є.Ю.).
В коледжі функціонує їдальня, буфет, дві актові зали, дві спортивні зали, стрілецький тир, 

спортивні майданчики, музей історії коледжу, бібліотека з читальним залом на 50 місць. Крім 
того студенти коледжу мають змогу користуватися бібліотекою Центральноукраїнського 
національного технічного університету. Коледж проводить навчання з 7 спеціальностей. Для 
кожної зі спеціальностей в навчальному плані дається перелік кабінетів та лабораторій, які 
забезпечують навчання. Згідно до вказаного переліку, коледж обладнаний цими кабінетами та 
лабораторіями, крім того, є аудиторії, в яких проводиться тільки теоретичне навчання. Всі 
аудиторії, кабінети, лабораторії обладнано сучасними аудиторними столами, дошками, розетками 
для підключення обладнання.

Коледж є структурним підрозділом Центральноукраїнського національного технічного 
університету, що дає можливість при організації освітнього процесу використовувати навчально- 
матеріальну базу університету, лабораторії якого мають в достатній кількості сучасного 
обладнання, пристроїв, устаткування, комп'ютерну техніку, а також науково-технічну, довідкову 
та методичну літературу.

Висновок: ознайомившись з матеріально-технічним оснащенням освітнього процесу 
експертна комісія зазначає, що матеріально-технічна база забезпечує теоретичні та 
практичні заняття зі спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих 
інтегрованих і робототехнічних систем» і дає можливість готувати молодших спеціалістів 
відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України. Аудиторії, кабінети та лабораторії 
відповідають санітарно-технічним вимогам.
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5. Інформаційне забезпечення навчального процесу

Основним джерелом інформаційного забезпечення освітнього процесу в коледжі є 
бібліотека. За представленими коледжем даними науково-технічна бібліотека Кропивницького 
інженерного коледжу Центральноукраїнського національного технічного університету має 
загальну площу 263,48 м2. В тому числі книгосховище №1 -  14,72 м2, книгосховище №2 -  40,8 м2, 
книгосховище №3 -  37,0 м2, зала для каталогів -  13,5 м2, абонемент -  50 м2, читацька зала -  102 
м2 на 50 робочих місць, комп’ютерна зала -1 4  м2 на чотири робочих місця.

У коледжі функціонує єдина комп’ютерна мережа з виходом в Internet. В поточному 
навчальному році відбувається формування електронної бібліотеки. В навчальних корпусах та 
гуртожитку коледжу організована мережа точок доступу до Інтернет за сучасними Wi-Fi 
технологіями, які забезпечують доступ до інформаційних ресурсів без додаткових витрат. Коледж 
підтримує інтернет-ресурс на сайті коледжу, який забезпечує базові компоненти дистанційної 
освіти на платформі Moodle. Створено дистанційні курси, які використовуються для організації 
самостійної роботи студентів.

Загальний фонд бібліотеки станом на 10 квітня 2019 року складає 69316 примірників, в 
тому числі фонд навчальної літератури складає 36257 примірників, на 2018 рік бібліотекою 
передплачено 29 назв фахових періодичних видань.

Крім того, студенти коледжу мають змогу користуватись бібліотекою 
Центральноукраїнського національного технічного університету.

Висновок: експертна комісія констатує, що студенти інформаційно забезпечені у 
повному обсязі. Наявне інформаційне забезпечення освітнього процесу в коледжі дозволяє 
виконувати функції інформаційної підтримки освітнього процесу з підготовки молодших 
спеціалістів спеціальності 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і 
робототехнічних систем».

6. Зауваження, що були зроблені під час попередньої 
експертизи поданих до МОН акредитаційних матеріалів

Відповідно до результатів попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної 
справи Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2019 року вх. №062-ас експертна 
комісія безпосередньо на місці звернула увагу на навчальні плани, кадрове забезпечення, 
оновлення фахових періодичних видань, наявність інформації в ЄДЕБО та дійшла висновків:

1. Порушено п. Постанови КМ України від 30 грудня 2015 р. №1187, в частині 
недостатності рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників які 
здійснюють освітній процес табл.2.6 стор. 82.

Пояснення:
Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників, які 

здійснюють освітній процес, згідно з п. Постанови КМ України від 30 грудня 2015 р. №1187 
наведено у додатку 1 до висновків.

Пропозиції:
1. Продовжити поповнення парку мікропроцесорної та комп’ютерної техніки сучасним 

обладнанням.
2. Продовжити роботу' по наповненню та вдосконаленню електронної 

бібліотеки коледжу навчально-методичним забезпеченням, сучасною фаховою навчальною 
літературою на електронних та паперових носіях.

3. Продовжити роботу над удосконаленням системи забезпечення 
освіти.
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4. Продовжувати роботу над вдосконаленням змісту навчання з урахуванням сучасного стану 
розвитку науки, техніки і технологій, спеціальних наукових досліджень з теорії та практики 
організації й навчально-методичного забезпечення підготовки молодших спеціалістів.

Загальний висновок експертної комісії
На підставі викладеного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України 

зробила висновок про можливість акредитації діяльності Кропивницького інженерного коледжу 
Центральноукраїнського національного технічного університету з надання освітньої послуги у 
сфері вищої освіти з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста в галузі знань 0502 «Автоматика і управління» зі спеціальності 5.05020102 
«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» з ліцензійним 
обсягом 25 осіб денної форми навчання.

Спеціальність може бути акредитована за І рівнем акредитації

Голова експертної комісії:
доцент кафедри конструювання 
електронно-обчислювальної апаратури 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічних 
інститут імені Ігоря Сікорського», 
кандидат технічних наук В.П. Корнєв

Член експертної комісії:
заступник директора 
з навчально-методичної роботи 
Дніпровського політехнічного 
коледжу, викладач вищої категорії І.Л. Пилипенко

«З експертними висновками ознайомлені»

Директор Кропивницького інженерного 
коледжу Центральноукраїнського 
національного технічного університету

Ректор Центральноукраїнського 
національного технічного університету

12 квітня 2019 р.

Голова комісії В.П. Корнєв



ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти 

у Кропивницькому інженерному коледжі 
Центральноукраїнського національного технічного університету'

Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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 54 +29

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 24 +14

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

підпункти 1-19 
пункту 5 
приміток

Додаток 1

7. Наявність випускової кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково-педагогічної
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Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

спеціальності:

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим 
званням

2) з науковим ступенем та вченим званням

3) з науковим ступенем або вченим званням + Приходько Л.М. 
викладач вищої 

категорії

“

8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та/або наказів 
про прийняття їх на роботу

+ + “

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 8,6 +6,2

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

10 20 +10

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, 
устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних планів

+ + -

Голова комісії В.П. Корнєв
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Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Технологічні вимоги
щодо навчально-методичного забезпечення 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

Започаткування провадження освітньої діяльності

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

не менш як 
два

наймену
вання

3 +1

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою відповідного 
або спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти)

Провадження освітньої діяльності

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)

+ +

Г олова комісії В.П. Корнев
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Найменування показника (нормативу) Значення показника (норматив)')

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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 37 +7

Голова експертної комісії:
доцент кафедри конструювання 
електронно-обчислювальної апаратури 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічних 
інститут імені Ігоря Сікорського», 
кандидат технічних наук

Член експертної комісії:
заступник директора 
з навчально-методичної роботи 
Дніпровського політехнічного 
коледжу, викладач вищої категорії

В.П. Корнєв

І.Л. Пилипенко

«З експертними висновками ознайомлені»

Директор Кропивницького інженерного 
коледжу Центральноукраїнського 
національного технічного університету

Ректор Центральноукраїнського 
національного технічного університету

12 квітня 2019 р.

Голова комісії В.П. Корнєв
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Порівняльна таблиця
дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик 

підготовки фахівців зі спеціальності
5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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 ̂ Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 відповідає

1.3 Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють в навчальному 
закладі з 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:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно виконані контрольні завдання (на 5 і 4), 
%

90
50

92.7
53.7

+2,7
+3,7

2.2 Рівень знань студентів з математичної та 
природничо-наукової (фундаментальної) 
підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно виконані контрольні завдання (на 5 і 4), 
%

90
50

95,2
52,4

+5,2
+2,4

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно виконані контрольні завдання (на 5 і 
4), %

90
50

93,9
51,5

+3,9
+1,5

3 Організація наукової роботи
3.1 Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів - - -

Л -

Голова комісії В.П. Корнєв
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Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

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

- - -

Голова експертної комісії:
доцент кафедри конструювання 
електронно-обчислювальної апаратури 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічних 
інститут імені Ігоря Сікорського», 
кандидат технічних наук

Член експертної комісії:
заступник директора 
з навчально-методичної роботи 
Дніпровського політехнічного 
коледжу, викладач вищої категорії

В.П. Корнєв

Л і І.Л. Пилипенко

«З експертними висновками ознайомлені»

Директор Кропивницького інженерного 
коледжу Центральноукраїнського 
національного технічного університету

Ректор Центральноукраїнського 
національного технічного університету

12 квітня 2019 р.

гВТСторожук

М.І. Черновол

Голова комісії В.П. Корнєв


