
в и с н о в к и
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо первинної акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво» 

зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
галузі знань 13 «Механічна інженерія» 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
у Маріупольському машинобудівному коледжі 

Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет»

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
акредитаційної експертизи» № 315-л від 17.04.2019р. та відповідно до підпункту 
20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про вищу освіту» та пункту 4 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 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» з метою проведення первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» 
за освітньо-професійним рівнем «молодший спеціаліст» у Маріупольському 
машинобудівному коледжі Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» створена експертна комісія у 
складі:
голова експертної комісії:
Ковалевський Сергій 
Вадимович -

члени експертної комісії:
Головатий Олександр Іванович

Макарова Ганна Павлівна -

завідувач кафедри технології
машинобудування Донбаської державної 
машинобудівної академії, доктор технічних 
наук, професор;
голова циклової комісії професійних 
дисциплін спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» Бердянського машинобудівного 
коледжу Запорізького національного 
технічного університету 
Завідувач відділення зварювального 
виробництва Дніпровського технікуму 
зварювання та електроніки імені 
Є.О.Патона
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безпосередньо в закладі освіти з 06 по 08 травня 2018 р. розглянула подану 
Маріупольським машинобудівним коледжем ДВНЗ «ПДТУ» акредитаційну 
справу та провела експертне оцінювання провадження освітньої діяльності в 
цьому закладі освіти та її відповідності державним вимогам щодо підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» 
за освітньо-професійним рівнем молодший спеціаліст.

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила 
достовірність інформації, подану органу ліцензування разом із заявою, а також 
фактичний стан навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного, 
інформаційного забезпечення Маріупольського машинобудівного коледжу 
Державного вищого закладу освіти «Приазовський державний технічний 
університет» та його відповідності вимогам чинного законодавства. За 
результатами проведення акредитаційної експертизи встановлено наступне:

1 Загальна характеристика навчального закладу 
і спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Повна назва:

Відомча підпорядкованість: 
Рівень акредитації: 
Юридична (поштова)
адреса:
Телефон:
Факс:
Електронна пошта:

Маріупольський машинобудівний коледж 
Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний 
університет»
Міністерство освіти і науки України 
перший
87504, Донецька область, місто Маріуполь,
вул.Вузівська, 1
(0629) 56-08-43
(0629) 47-3937
mmc@hl.ua

Експертній комісії були' надані оригінали документів, на підставі яких 
коледж здійснює освітню діяльність, а саме:

1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 
університет» (htpps ://pstu.edu/ua/інформація/ліцензія);

2. Відомості щодо ліцензованих спеціальностей Маріупольського 
машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» (https:// registry.edbo.gov.ua/ 
university/646/educators/);
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3. Сертифікат про акредитацію спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
(НД № 0587712 від 12.12.2017 р.);

4. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 035596 
від 25.11.1993 р.;

5. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України, серія АБ № 453178 від 18.04.2012 р.;

6. Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України, серія АБ № 453180 від 18.04.2012 р.;

7. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань № 23767223 від 19.07.2018р;

8. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань № 23282180;

9. Статут Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет» (затверджений наказом МОН України № 678 
від 04.05.2017р.);

10. Положення про Маріупольський машинобудівний коледж 
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет», (затверджено наказом ДВНЗ «ПДТУ» № 31-05 від 06.02.2019 р.);

11. Копія наказу МОН України № 218 від 20.06.1997 р. «Про 
реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих 
Міністерству освіти»;

12. Копія наказу МОН України № 1450 від 03.11.2017р. «Про закріплення 
державного майна за державним вищим навчальним закладом «Приазовський 
державний технічний університет (Донецька область)»;

13. Свідоцтво про право власності № 259 від 12.10.2000 р.;
14. Свідоцтво про право власності № 258 від 12.10.2000 р.;
15. Державний акт про право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ № 060194 від 20.05.2000р.;
16. Державний акт про право постійного користування земельною 

ділянкою серія ЯЯ № 060193 від 20.05.2000р.
Наявність оригіналів зазначених документів засвідчується та

•  _ *відповідає вимогам акредитації.
Стисла історична довідка.
Машинобудівний технікум був створений наказом Міністерства важкого 

машинобудування СРСР від 05.07.1969 р. № 254, заснований на державній 
формі власності і підпорядкований Міністерству освіти України наказом від 
28.11.1991 р. № 231. На підставі Постанови Кабінету Міністрів від 25.05.1997 р. 
№ 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних 
закладів» та наказу Міністерства освіти від 20.06.1997 р. № 218 «Про 
реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих 
Міністерству освіти», технікум увійшов до складу Приазовського державного
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технічного університету як структурний підрозділ без права юридичної особи. 
На підставі листа Міністерства освіти і науки України від 17.02.2010 року 
№ 1/11-1003, наказом ректора Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» № 62-05 від 18.03.2010 р., 
Машинобудівний технікум Приазовського державного технічного університету 
перейменовано у Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (ДВНЗ 
«ПДТУ»),

Загальна характеристика Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ 

«ПДТУ» наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1 .1 - Загальна характеристика Маріупольського машинобудівного

Освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» з освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво» зі 
спеціальності 131 «Прикладна хмеханіка» у Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на підставі ліцензії МОН України 
(1іїрр5://р5Ш.ейи/иа/інформація/ліцензія). Згідно з ліцензією обсяг прийому за 
спеціальністю 131 «Прикладна механіка» становить 200 осіб, у т.ч. з Освітньо- 
професійної програми «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 
«Прикладна механіка» становить 100 осіб.

Коледж здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України на 
підставі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»,
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коледжу ДВНЗ «ПДТУ»
№ п/п Показники діяльності Кількісні параметри

1 Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів: 445
- молодший спеціаліст 445

2 Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 277
з них денна форма навчання 154

3 Кількість навчальних груп: 18
4 Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців, разом (за освітньо-кваліфікаційним рівням 
молодший спеціаліст)

6

5 Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), разом: 5
з них випускаючих: 4

6 Кількість факультетів (відділень), разом: 1
7 Загальні / навчальні площі будівель (м2) 5268 / 3908,5

3 них:
- власні: 5268 / 3908,5
- орендовані: -

8 Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (м2) -

9 Інше -



Положення про Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» та інших нормативно-правових актів.

Коледж акредитований за статусом закладу вищої освіти І рівня 
акредитації. Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на базі повної 
середньої освіти, • а також на базі повної середньої освіти та освітньо- 
кваліфікованого рівня «Кваліфікований робітник» за спеціальностями, які 
наведені у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 -  Ліцензований обсяг прийому Маріупольського машинобудівного 

коледжу ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до акту узгодження переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування спеціальності Ліцензований обсяг
Денна заочна

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
05 «Соціальні та 
поведінкові науки»

051 Економіка 75

07 «Управління та 
адміністрування»

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

25

071 Облік і оподаткування 25
12 «Інформаційні 
технології»

121 Інженерія програмного 
забезпечення

95

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 200
133 Галузеве машинобудування 25

РАЗОМ: 445

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» складається з двох освітньо- 
професійних програм: ОПП «Зварювальне виробництво» - 100 осіб та ОПП 
«Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств 
машинобудування» -100 осіб.

Ректором Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет» є доктор технічних наук, професор, академік 
Волошин В'ячеслав Степанович, який займає цю посаду з 2003 р. Освіта -  
вища, закінчив у 1975 році Ждановський металургійний інститут по 
спеціальності «Автоматизація металургійного виробництва», має кваліфікацію 
інженера по автоматизації металургійного виробництва. З 1979 року працює в 
Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний 
університет» (Ждановський металургійний інститут): до 1984 року молодшим 
співробітником, далі асистентом (1984 — 1988 роки), доцентом (1988 — 1990 
роки), професором (1990 — 1992 роки), деканом енергетичного факультету 
(1992 — 1994 роки), з 1994 року завідуючим кафедрою охорони праці та 
навколишнього середовища, проректором з наукової роботи (1995 — 2003 
роки). З 2003 року — ректор ДВНЗ «ПДТУ». Він є автором більш ніж 170
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наукових публікацій, в тому числі сім монографій, п’ять підручників, 120 
статей та 39 винаходів.

Керівником коледжу є директор Кривошеєнко Євген Іванович, який 
займає цю посаду з 01.12.1987 р. Освіта -  вища, закінчив у 1969 році Донецький 
політехнічний інститут за спеціальністю «Гірничі машини та комплекси», має 
кваліфікацію інженера -  механіка. З жовтня 1969 року до грудня 1987 року 
працював інженером -  конструктором, начальником конструкторської групи, 
начальником відділу підготовки кадрів Відкритого акціонерного товариства 
«Азовмаш» (протягом 12 років). Як викладач має вищу кваліфікаційну 
категорію, відмінник освіти, нагороджений Почесною грамотою Міністерства 
освіти і науки України, нагрудним знаком «Антон Макаренко», медаллю 
«Заслуженому працівнику університету за сумлінну працю».

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі створено п’ять циклових 
комісій з економіки підприємства, машинобудування, зварювання, програмної 
інженерії, гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

Загальна чисельність працівників на 01.01.2019 р. -  60 осіб, в т.ч. 31 
викладач.

Загальний обсяг ліцензійного прийому -  445 осіб. Станом на 01.01.2019 р. 
в коледжі навчається 277 здобувачів освіти, з яких контингент денної форми 
навчання становив 154 особи, заочна 123 особи.

Прийом абітурієнтів на навчання складається на основі повної загальної 
середньої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування (термін навчання -  
1 рік 10 місяців) та спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення; 
131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування (термін навчання -  2 
роки 10 місяців), а також за скороченим терміном навчання на основі повної 
загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «Кваліфікований 
робітник» за спеціальностями 051 «Економіка», 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність, 071 Облік і оподаткування (термін навчання -  1 рік 5 
місяців) та за спеціальностями 121 Інженерія програмного забезпечення; 131 
Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування (термін навчання -  1 рік 
10 місяців).

Циклова комісія зі зварювання була створена у 1969 році і є випусковою 
для здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка». У коледжі постійно 
працює атестаційна комісія. Матеріали атестації зберігаються в особових 
справах викладачів. Всі педагогічні працівники за останні 5 років підвищили 
кваліфікацію шляхом стажування на підприємствах, на відповідних кафедрах 
вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, на курсах підвищення 
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. Викладачі коледжу мають 
практичний досвід роботи та наукові здобутки, постійно підвищують свою 
кваліфікацію, удосконалюють методику викладання та впроваджують у освітній 
процес інноваційні технології.
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Висновок: експертна комісія констатує що звіт про діяльність за 
освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» представлений в повному обсязі та відповідає 
існуючим вимогам та критеріям, відображає стан роботи закладу освіти; 
коледж має повний комплект нормативно-правових документів, що 
підтверджує його право на провадження освітньої діяльності.

2 Формування та динаміка змін контингенту студентів освітньо- 
професійної програми «Зварювальне виробництво»

Формування контингенту студентів у Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» проводиться відповідно до законодавчих, нормативних 
актів, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради і 
ректорату університету та ліцензійних обсягів за спеціальностями; на умовах 
договорів з юридичними та фізичними особами.

З метою формування контингенту студентів спеціальності 
131 «Прикладна механіка» використовуються різні форми і методи 
профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та професійно-технічних 
закладів освіти. До цієї роботи залучені всі співробітники закладу освіти і 
студентський актив. Формування контингенту здобувачів освіти здійснюється 
згідно з планом профорієнтаційних заходів та завдяки цілеспрямованій роботі в 
школах та професійно-технічних навчальних закладах міста, а також поблизу 
прилеглих районів Донецької та Запорізької області, а саме: зустрічі викладачів 
циклових комісій з учнями випускних класів та випускниками закладів 
професійно-технічної освіти, їх батьками та адміністраціями шкіл та закладів 
ПТО, традиційне (два рази на рік) проведення Днів відкритих дверей, 
організовуються профорієнтаційні зустрічі-бесіди з показами роликів за 
спеціальностями, майстер-класи, вікторини, брейн-ринги, квести та конкурси 
професійної майстерності з залученням учнів професійно-технічних закладів 
освіти, систематичне інформування в засобах масової інформації, телебаченні та 
радіо. Аналіз заходів щодо профорієнтаційної роботи виявив системність і 
планомірність її проведення протягом навчального року.

Прийом здобувачів освіти здійснюється на основі Закону України «Про 
освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України № 1082 від 10.10.2018, 
Правил прийому до Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ 
«ПДТУ», розглянутих та схвалених вченою радою Державного вищого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» 
(протокол № 7 від 06.12.2018 р.) і затверджених наказом ректора (1іЦр://т1-



pgtu.at.ua). Підготовка фахівців за обраною спеціальністю здійснюється за 
державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Зарахування до закладу освіти проводиться за конкурсом сертифікатів 
ЗНО та згідно набраних балів на вступних випробуваннях. Прийом студентів до 
коледжу за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» здійснюється як за 
державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб. За 
державним замовленням у 2016-2018 роках, на спеціальність 131 «Прикладна 
механіка» було прийнято 100 % від плану прийому. Конкурс абітурієнтів за 
останні роки за спеціальністю склав в середньому (осіб на одне місце за 
державним замовленням) -1,7.

Показники формування контингенту студентів надано в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 -  Показники формування контингенту освітньо-професійної 

програми «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка»
Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»

№  з/п Показник Роки
2016-2017 н.р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р.

1 2 3 4 5
1. Ліцензований обсяг 

підготовки,
200 200 200

-у т.ч. за 01Ш «Зварювальне 
виробництво»

100 100 100

2. Прийнято на навчання, всього 
(осіб)

80 41 45

- денна форма навчання 42 11 18
в т.ч. за держзамовленням: 62 28 35
- нагороджених медалями, або 
тих, що отримали диплом з 
відзнакою

5 1 2

таких, які пройшли 
довгострокову підготовку і 
профорієнтацію
- зарахованих на пільгових 
умовах, з якими укладені 
договори на підготовку

3. Подано заяв на одне місце за 
денною формою навчання

1,3 1,4 1,7

4. Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення (денна 
форма навчання)

1,3 1,4 1,7

5. Кількість абітурієнтів 
прийнятих на старші курси з 
нормативним терміном 
навчання
- денна форма навчання - - -

інші форми навчання 
(заочна)

-
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Загальний обсяг ліцензованого прийому на спеціальність 131 «Прикладна 
механіка» (освітньо-професійна програма «Зварювальне виробництво») - 100 
осіб. У 2016-2017н.р. за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст» за освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво» 
прийнятна навчання 80 осіб, у 2017-2018 н.р. -  41 особа, у 2018-2019 н.р. -  45 
осіб (18 осіб -  за денною, 27 осіб -  за заочною формами навчання). Фактична 
кількість студентів станом на 01.01.2019 р. становить 81 особа. Ліцензований 
обсяг не перевищено.

Висновок: експертна комісія засвідчує, що формування контингенту 
студентів проводиться відповідно до встановлених вимог з дотриманням 
ліцензійного обсягу прийому.

З Зміст підготовки фахівців

Експертна комісія проаналізувала зміст підготовки молодших спеціалістів 
за освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво» у 
Маріупольському машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» і встановила, що 
підготовка молодших спеціалістів здійснюється на підставі освітньо- 
професійної програми, навчального плану, навчально-методичних комплексів 
дисциплін, затверджених в установленому порядку.

Підготовка студентів за освітньо-професійною програмою «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Маріупольському 
машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється у відповідності до 
освітньо-професійної програми, що розроблена проектною групою у складі з З 
осіб (педагогічними працівниками, які працюють у коледжі за основним місцем 
роботи, мають кваліфікацію відповідно до спеціальності та вищу педагогічну 
категорію, а також досвід практичної роботи за відповідною спеціальністю, у 
тому числі педагогічної діяльності, більш 5 років) і затверджена Вченою радою 
ДВНЗ «ПДТУ» (протокол № 14 від 26.05.2016 р.). Освітньо-професійна 
програма «Зварювальне виробництво» передбачає оволодіння студентами 
навчальними дисциплінами за обов’язковими та вибірковими компонентами 
освітньої програми, виконання курсових проектів, проходження практики 
(виробнича (технологічна), переддипломна), а також відкритий захист 
дипломного проекту.

Навчальний план підготовки молодших спеціалістів за змістом і 
структурою відповідають змісту та вимогам освітньо-професійної програми 
«Зварювальне виробництво» та рекомендаціям Міністерства освіти і науки 
України щодо формування навчальних планів та програм підготовки молодших 
спеціалістів (лист ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» від 05.07.2018 
№ 22.1/10-2240, лист ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти» від 09.08.2018 
№ 22.1/10-2866). Навчальний план передбачає безперервність циклу дисциплін,
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які формують загальні компетентності і циклу дисциплін, які формують 
професійні компетентності студентів та відображає основні компоненти 
підготовки здобувачів освіти кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з 
освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво» зі спеціальності 
131 «Прикладна механіка», що забезпечує формування основних професійних 
вмінь та навичок.

Відповідно навчальному плану з освітньо-професійної програми 
«Зварювальне виробництво» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
вивчення дисциплін за циклами відповідає розподілу навчального часу. Загальна 
кількість кредитів ЕСТБ за планом -  120 кредитів ЕСТБ -  3600 годин 
(скорочений термін навчання -  1 рік 10 місяців -  на основі диплому 
кваліфікованого робітника).

З кожної дисципліни навчального плану підготовки розроблено 
навчально-методичний комплекс (НМК). Основною складовою НМК є 
навчальна та робоча програми, зміст яких відповідає вимогам до теоретичної та 
практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст».

Навчальним планом передбачено проходження практик: виробничої 
(технологічної) і переддипломної.

На підставі щорічного графіка навчального процесу, затвердженого 
директором Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ», на 
кожний семестр складається розклад занять. Тижневе навантаження студентів 
не перевищує ЗО годин на тиждень.

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Зварювальне 
виробництво» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі 
виконання і відкритого захисту дипломного проекту та завершується видачею 
документу державного зразка -  диплому освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста техніка-технолога (зварювання).

Оцінювання та контроль знань здобувачів освіти здійснюється відповідно 
до «Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському 
машинобудівному коледжу ДВНЗ «ПДТУ» затвердженого педагогічною радою 
коледжу (протокол № 4 від 28.12.2018 р.).

Висновок: експертна комісія констатує що освітній процес підготовки 
молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Зварювальне 
виробництво» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» організований 
відповідно до чинних вимог; освітньо-професійна програма «Зварювальне 
виробництво» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка», що 
акредитується, забезпечена відповідними документами (освітньо- 
професійна програма, розроблена проектною групою та затверджена 
Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ», та відповідні навчальні плани), які 
визначають зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою
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«Зварювальне виробництво» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, а також оцінювання 
та контроль знань здобувачів освіти в Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» відповідають державним вимогам щодо 
акредитації.

4 Організація та навчально-методичне забезпечення освітнього
процесу

Організація освітнього процесу у Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу у Маріупольському машинобудівному коледжі 
ДВНЗ «ПДТУ» затвердженого педагогічною радою коледжу (протокол № 4 від 
28.12.2018 р.).

Основними документами, що регламентують освітній процесу 
Маріупольському машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» є: перспективний 
план розвитку освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» в межах Комплексної програми 
розвитку коледжу (протокол педагогічної ради коледжу № 2 від 21.09.2018 р.); 
освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» 
(затверджена Вченою радою ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет», протокол № 14 від 26.05.2016 р.); навчальний план освітньо- 
професійної програми «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 
«Прикладна механіка» (затверджений ректором ДВНЗ «ПДТУ» та узгоджений 
завідувачем кафедри «Автоматизація та механізація зварювального 
виробництва» ДВНЗ «ПДТУ» від 01.09.2017 р.; від 03.09.2018 р.); 
пояснювальна записка до навчального плану; графік навчального процесу; 
навчальні та робочі програми навчальних дисциплін; розклад навчальних занять 
за семестрами; розклади заліково-екзаменаційних сесій; графік проведення 
контрольних робіт; графік консультацій з курсових і дипломних проектів; 
документація циклової комісії зі зварювання.

Перевірка методичного забезпечення навчального процесу підготовки 
молодших спеціалістів свідчить, що усі дисципліни навчального плану освітньо- 
професійної програми «Зварювальне виробництво» мають навчально-методичні 
комплекси у друкованому та електронному виді до складу яких входять 
навчальні програми дисциплін, робочі навчальні програми, конспекти лекцій, 
плани практичних та семінарських занять, завдання для лабораторних робіт, 
питання та завдання для поточного та підсумкового контролю знань та вмінь, 
комплексні контрольні роботи, навчальні матеріали, засоби діагностики знань 
здобувачів освіти, інші види методичного забезпечення, представлені 
інструктивно-методичними матеріалами до семінарських та практичних занять,
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матеріалами для самостійного опрацювання здобувачів вищої освіти фахової 
літератури і виконання курсових і дипломного проектів. Робочі програми за 
дисциплінами включають: опис навчальної дисципліни, мету та завдання, 
структуру навчальної дисципліни, теми семінарських та практичних занять, 
завдання для самостійної роботи здобувачів освіти, список рекомендованих 
джерел, критерії оцінювання. Навчальне-методичне забезпечення навчальних 
дисциплін за ОПП «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» становить 100 %. Електроні версії НМК розміщені на сайті коледжу в 
розділі Методичний кабінет (http://mt-pgtu.at.ua).

Згідно з навчальним планом здобувані освіти за ОПП «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» виконують курсові 
проекти з дисциплін «Зварні конструкції», «Виготовлення зварних конструкцій» 
та «Економіка і організація зварювального виробництва». Тематика та зміст 
курсових і дипломного проектів за вказаними дисциплінами відповідають 
вимогам освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво».
Виконання курсових і дипломного проектів здійснюється з дотриманням 
відповідних методичних вказівок до виконання курсових і дипломного проектів, 
а їх оцінювання -  з дотриманням критеріїв оцінювання їх захисту.

Освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво»
спеціальності 131 «Прикладна механіка» та навчальним планом підготовки 
молодших спеціалістів передбачено проходження виробничої (технологічної) та 
переддипломної практик. Практична підготовка студентів Маріупольського 
машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється відповідно до 
навчального плану, графіку навчального процесу, «Положення про проведення 
практик студентів вищих навчальних закладів України», Наскрізної програми 
практичної підготовки у Маріупольському машинобудівному коледжі за ОПП 
«Зварювальне виробництво» (розглянуто на засіданні циклової комісії, протокол 
№ 1 від 31.08.2018 р., затверджено методичною радою коледжу, протокол № 1 
від 31.08.2018 р.), угод коледжу з базами практики, договорів коледжу з 
підприємствами міста та регіону. Програма практичної підготовки «Зварювальне 
виробництво» та терміни її проведення визначаються робочим навчальним 
планом та графіком навчального процесу. З підприємствами, де проходять 
практику здобувані освіти, укладені відповідні договори.

Атестація здобувачів освіти за ОПП «Зварювальне виробництво» у 
Маріупольському машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється у 
формі підготовки, виконання та відкритого захисту дипломного проекту. 
Тематика дипломних проектів різноманітна. Кожна тема охоплює критичний 
аналіз базового технологічного процесу та пропозиції для його удосконалення. 
Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні Державної 
комісії. Рішення Державної комісії про оцінку знань, виявлених при захисті 
дипломного проекту, приймається на закритому засіданні комісії відкритим 
голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які беруть участь у 
засіданні.
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Висновок: експертна комісія констатує, що фахова підготовка 
молодшого спеціаліста за ОПІІ «Зварювальне виробництво» спеціальності 
131 «Прикладна механіка» забезпечена на 100 % навчально-методичними 
матеріалами у відповідності до вимог МОН України; організація та 
навчальне-методичне забезпечення освітнього процесу за ОПП 
«Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
відповідає вимогам щодо акредитації.

5 Кадрове забезпечення освітнього процесу

У процесі експертизи кадрового забезпечення освітнього процесу у 
Маріупольському машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» були перевірені на 
місті наявність трудових договорів з усіма педагогічними працівниками та 
накази про прийняття їх на роботу. Експертна комісія встановила, що викладачі, 
які здійснюють підготовку здобувачів освіти за ОПП «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» у Маріупольському 
машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» відповідають акредитаційним 
вимогам, щодо провадження освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста.

Реалізацію освітнього процесу підготовки молодших спеціалістів за ОПП 
«Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
здійснюють 20 викладачів з 5 циклових комісій, які працюють на постійній 
основі. Кількість викладачів вищої категорії складає 11 осіб (55 %), з них 
викладачів-методистів 3 особи, викладачів першої категорії -  6 осіб (ЗО %), 
викладачі другої категорії -  3 особи (15 %).

Проведення усіх видів занять, керівництво курсовими і дипломним 
проектами за ОПП «Зварювальне виробництво» здійснюють педагогічні 
працівники відповідної спеціальності. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекції за дисциплінами навчального плану ОПП 
«Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» та 
працюють у Маріупольському машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» за 
основним місцем роботи становлять: за циклом дисциплін, які формують 
загальні компетентності -  49 %; за циклом дисциплін, які формують професійні 
компетентності -  45 % від кількості годин навчального плану за кожним 
циклом. Відповідність спеціальності педагогічних працівників дисциплінам 
підтверджується документами про вищу освіту. Частка лекційних годин з 
навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних 
компетентностей, працівниками, які є професіоналами з досвідом роботи за 
фахом, становить 43,5 %.

Випусковою цикловою комісією з підготовки молодших спеціалістів за 
ОПП «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» є 
циклова комісія зі зварювання. Педагогічний склад циклової комісії налічує 7 
педагогічних працівників, із них: 2 спеціалісти вищої категорії; 3 спеціалісти 1
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категорії, 2 спеціалісти II категорії, з яких всі працюють за основним місцем 
роботи. За останні 5 років усі викладачі циклової комісії зі зварювання пройшли 
заплановане підвищення кваліфікації, а також стажування на підприємствах 
міста і на відповідних кафедрах вищих закладів освіти. Педагогічні працівники 
циклової комісії приймають активну участь у науково-практичних конференціях 
коледжу, університету, а також регіонального, всеукраїнського, міжнародного 
рівня, публікують свої статті у збірниках, у фахових виданнях.

Головою випускової циклової комісії зі зварювання з 2001 року є Сівірін 
Ірина Володимирівна, викладач вищої категорії, працює у Маріупольському 
машинобудівному коледжу ДВНЗ «ПДТУ» з 1995 року і до тепер. Сівірін І.В. 
активно займається методичною роботою, розробила навчально-методичні 
комплекси до дисциплін (Зварні конструкції, Технологічне устаткування), 
наскрізну програму практичної підготовки здобувачів освіти за ОПП 
«Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка». Бере 
активну участь в організації та проведенні тижня циклової комісії, конкурсів 
професійної майстерності, квестів, майстер-класів, олімпіад зі спеціальності. 
Підготувала команду до участі у конкурсі професійної майстерності серед 
зварників на базі Промислового полігону ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» 
(І місце), 2016; підготувала команди до участі у регіональних конкурсах 
професійної майстерності «Зварювальних -  майбутньому у приклад» (II місце), 
«Планета зварювання» (II місце), «Науки навколо нас» (III місце), «Яскрава 
дуга» з професії «електрогазозварник» (І місце), 2017-2018 р.р. Входила до 
складу проектної групи ОПП «Зварювальне виробництво». Сівірін І.В. багато 
уваги приділяє науково-дослідній роботі студентів. Під її керівництвом студент 
групи ЗВ-17-01 ПП Віндиш М. зайняв І місце у регіональній студентській 
науково-технічній конференції «Наука -  перші кроки», ДВНЗ «ПДТУ (2018 р.).

Група забезпечення спеціальності 131 «Прикладна механіка» складається з 
7 педагогічних працівників, які працюють у Маріупольському 
машинобудівному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» за основним місцем роботи, 5 з яких 
мають вищу педагогічну категорію (71 %), мають стаж педагогічної роботи 
більше 5 років, відповідають за виконання ОПП «Зварювальне виробництво» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка», особисто беруть участь в освітньому 
процесі, відповідають кваліфікаційним вимогам визначеними Ліцензійними 
умовами (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 
№ 1187 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 № 
347), не входять до жодної групи забезпечення коледжу або іншого закладу 
вищої освіти в поточному семестрі.

Випусковою цикловою комісією проводиться значна за обсягом та 
різноманітна за напрямами науково-дослідна робота. За 2016-2019 роки 
викладачі прийняли участь у 12 науково-практичних конференціях, з яких 
1 -  міжнародна, 2 -  всеукраїнська, 7 -  регіональних, 1 -  обласна та 1 міська 
науково-практичні конференції. Викладачі циклової комісії приділяють увагу
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науково-дослідній роботі студентів. В коледжі функціонує науково-студентське 
товариство з секції зварювання.

Висновок: експертна комісія констатує, що кадровий склад 
викладачів, які забезпечують підготовку фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» за освітнім рівнем молодший спеціаліст, їх педагогічна 
кваліфікація відповідає вимогам МОН України; педагогічний склад 
циклової комісії зі зварювання повністю відповідає вимогам щодо освітньо- 
професійної програми «Зварювальне виробництво».

6 Матеріально-технічне забезпечення освітньо-професійної програми
«Зварювальне виробництво»

Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ» має достатню 
матеріально-технічну базу, що повністю забезпечує проведення освітнього 
процесу та задовольняє соціальні-побутові потреби викладацького персоналу, 
співробітників та здобувачів освіти.

Підготовка молодших спеціалістів у коледжі здійснюється у 2-х 
навчальних корпусах. Загальна площа приміщень складає 5268 м2, у т.ч. 
навчальна площа -  3908,5 м2. До складу навчальної площі входять приміщення 
для занять студентів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії) 
площею 3427,9 м2, комп’ютерні лабораторії -  347,8 м2, спортивні зали -  
132,8 м2. Приміщення для педагогічних працівників становить 507,6 м2. 
Службові приміщення -  558,9 м2. До послуг здобувачів освіти є також 
2 бібліотеки, у тому числі читальні зали площею 183,1 м2, буфет площею 89 м2, 
медичний пункт площею 20,9 м2, 4 спортивні майданчика площею 1576,5 м2. Всі 
приміщення власні згідно документів про право власності. Площа навчальних 
приміщень для проведення освітнього процесу відповідає встановленому 
нормативу, складає 7,7 м2 на одну особу.

Потреби студентів Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ 
«ПДТУ» у гуртожитку забезпечені на 100 %. Студенти коледжу мешкають у 
гуртожитку Приазовського державного технічного університету, в якому 
щорічно виділяються місця згідно до наказу № 209-44 від 15.08.2018 р. Загальна 
площа гуртожитку для студентів коледжу складає 230 м2. Санітарно-технічний 
стан навчальних корпусів та гуртожитку задовільний.

Студентам забезпечено 67 робочих місць з доступом до мережі Інтернет, а 
також Wi-Fi зона. 'у

Актова зала (площа 84,4 м ) обладнана відповідною аудіо- та 
відеоапаратурою, стаціонарним великим екраном та мультимедійним 
проектором. Використовується для проведення різноманітних навчально- 
виховних та культурно-масових заходів.
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Оздоровлення студентів коледжу здійснюється в профілакторії та 
спортивно-оздоровчій базі «Олімп» Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет».

Коледж має свій сайт http://mt-pgtu.at.ua та адресу електронної пошти 
mmc@hl.ua.

Для проведення занять використовуються 5 лабораторій, ЗО навчальних 
аудиторій, 3 навчальні майстерні. Всі аудиторії забезпечені технічними 
засобами навчання, наочним приладдям, обчислювальною технікою, 
навчальними посібниками. 23 % всіх навчальних аудиторій забезпечені 
стаціонарним або мобільним мультимедійним обладнанням.

Санітарно-технічний стан всіх приміщень відповідає діючим вимогам, що 
засвідчують висновки державної служби України з питань Безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів (санітарно-епідеміологічного обстеження 
об’єкта) та управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Висновок: експертна комісія констатує, що стан матеріально- 
технічного забезпечення відповідає критеріям та вимогам щодо 
акредитації; в коледжі створені достатні умови для навчання, побуту та 
відпочинку студентів.

7 Інформаційне забезпечення спеціальності

Для організації освітнього процесу з спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» ОПП «Зварювальне виробництво» коледж має дві власні бібліотеки з 
читальними залами, розраховані на 75 посадкових місць (читальна зала №1 — 
площа 46,5 м2 -  ЗО посадкових місць, читальна зала № 2 -  площа 69,75 м2 -  45 
посадкових місць). Фонд бібліотеки складає 33280 примірників. Для студентів 
коледжу створено електрона бібліотека. Студенти і викладачі коледжу мають 
можливість доступу до Інтернет, електронні варіанти комплексів з усіх 
дисциплін розміщені в локальній комп’ютерної мережі коледжу, до якої мають 
доступ як викладачі, так і студенти.

Кількість підручників, навчальних посібників, довідників, збірників 
завдань повністю забезпечують потреби освітнього процесу. Фахові періодичні 
видання (3 найменування), які є в бібліотеці та читальних залах Маріупольського 
машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ», відповідає потребам навчання 
молодшого спеціаліста за ОТО «Зварювальне виробництво» спеціальності 
131 «Прикладна механіка».

Висновок: експертна комісія констатує, що підготовка молодшого 
спеціаліста за ОПП «Зварювальне виробництво» спеціальності 
131 «Прикладна механіка» забезпечена на 100 % підручниками та 
навчальними посібниками у відповідності до вимог МОН України; 
інформаційне забезпечення освітнього процесу відповідає вимогам щодо 
акредитації підготовки молодшого спеціаласта за ОПП «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка».
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8 Якість підготовки

V >

Оцішовання якості підготовки у Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу (протокол № 4 педагогічної ради
Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» від 28.12.2018 р.), 
що містить опис параметрів та структури існуючої системи та декларує основні 
позиції її розвитку.

Результати контролю знань молодших спеціалістів за освітньо- 
професійною програмою «Зварювальне виробництво» спеціальності 
131 «Прикладна механіка» свідчать, що здобувачам освіти надається достатній 
рівень теоретичних знань і практичних навичок з дисциплін навчального плану. 
В процесі самоаналізу діяльності циклової комісії зі зварювання проаналізовані 
результати останньої перед акредитацією, екзаменаційної сесії молодших 
спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка». Показники успішності здобувачів 
освіти за результатами останньої перед акредитацією екзаменаційної сесії 
відповідають акредитаційним вимогам, складають: абсолютна успішність - 
100 %, якісна -  67,3 %, середній бал -  4,0.

В ході акредитаційної експертизи в Маріупольському машинобудівному 
коледжі ДВНЗ «ПДТУ» були проведені заміри залишкових знань студентів із 
дисциплін за циклами гуманітарної та соціально-економічної, математичної та 
природничо-наукової і циклу професійно-практичної підготовки у період з 
06.05.2019 р. по 08.05.2019 р. За участю експертів було проведено контрольний 
замір знань з таких навчальних дисциплін: «Українська мова (за професійним 
спрямуванням)», «Інженерна графіка», «Виготовлення зварних конструкції» 
(додаток А). Отримані під час перевірки результати успішності підготовки 
молодших спеціалістів такі: абсолютна успішність -  100 %, якісна -  54,5 %, 
середній бал -  3,6.

Розбіжність між результатами перевірки знань студентів при 
акредитаційній експертизі і встановленими нормативами знаходяться в 
допустимих межах, що дає підставу зробити висновок про відповідність якості 
підготовки фахівців акредитаційним вимогам (додаток Б).

Навчальним планом підготовки фахівців за ОПП «Зварювальне 
виробництво» передбачено виконання курсових проектів з дисциплін «Зварні 
конструкції», «Виготовлення зварних конструкцій» та «Економіка і організація 
зварювального виробництва». Середній бал за (результатами захисту курсових 
проектів) склав: з курсових проектів з дисципліни «Зварні конструкції» -  4,1, 
якість 60 %, з дисципліни «Виготовлення зварних конструкцій» -  3,7, якість 
63,6 %, з дисципліни «Економіка і організація зварювального виробництва» -  
3,8, якість 63,6 %. Експертами перевірено вибірково 5 курсових проектів з 
дисципліни «Зварні конструкції» (Бєланов В.А., Карпович В.Ю., Проценко О.А., 
Фещенко С.В., Шибітченко П.М.), 5 курсових проектів з дисципліни
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«Виготовлення зварних конструкцій» (Віндиш М.М., Бєланов В. А., 
Печентовський В.О., Лесной О.О., Чайкін О.В.), 5 курсових проектів з 
дисципліни «Економіка і організація зварювального виробництва» 
(Печентовський В.О., Проценко О.А., Ахкозов І.В., Савченко В.М., Коваленко 
Д.Л.), кількість яких становить 45 % від загальної кількості проектів. Аналіз 
показників виконання курсових проектів свідчить, що рівень їх якості відповідає 
встановленим вимогам щодо абсолютної та якісної успішності.

Навчальним планом підготовки молодшого спеціаліста за ОПП 
«Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
передбачено проведення виробничої (технологічної) та переддипломної 
практик. Експертами перевірено вибірково 16 звітів з практик (10 звітів з 
переддипломної практики (Алфімов В.В., Еорбань В.В., Загребнюк Е.М., 
Зубрицька Л.Ю., Коломоєць О.Г., Сидоренко С.В., Чулошніков С.С., Щербак 
М.В., Хабах Н.С., Телега О.В.) та 5 звітів з виробничої (технологічної) практики 
(Бєланов В.А., Віндиш М.М., Лесной О.О., Романов Д.А., Фещенко С.В.), що 
становить 45 % від загальної кількості звітів. Комісія підтверджує достатню 
якість звітів у розрізі повноти відображення у звітах опису та аналізу технології 
виготовлення (відновлення) зварних конструкцій на підприємствах згідно з 
індивідуальними завданнями та основним положенням програм практик.

Навчальним планом підготовки фахівців за ОПП «Зварювальне 
виробництво» передбачено виконання дипломного проекту. Середній бал за 
результатами захисту дипломних проектів склав 4,5, якість 72,7 %. Експертами 
перевірено вибірково 6 дипломних проектів (Гришечко К.Р., Чулошников С.С., 
Горбань В.В., Хабах Н.С. Коломоєць О.Г., Зубрицька Л.Ю.), кількість яких 
становить 27 % від загальної кількості проектів. Аналіз показників виконання 
дипломних проектів свідчить, що рівень їх якості відповідає встановленим 
вимогам щодо абсолютної та якісної успішності.

Висновок: експертна комісія констатує, що якість підготовки 
студентів відповідає акредитаційним вимогам щодо підготовки молодших 
спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка».

9 Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи з їх усунення

За результатами попередньої акредитаційної експертизи, експертною 
комісією було зроблено наступні зауваження та рекомендації:

- розширити номенклатуру тем дипломних проектів за рахунок більш 
широкого використання досягнень і розробок сучасної науки в галузі 
зварювальних та споріднених технологій;

- для підвищення якості графічної частини курсових та дипломних 
проектів необхідно збільшити кількість аудиторних годин для розділу 
«Комп’ютерна графіка»;
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- забезпечити вільний доступ студентів у навчальних корпусах коледжу до 
джерел електронної інформації через бездротову мережу Wi-Fi;

забезпечити постійне здійснення моніторингу та адаптації 
інформаційного забезпечення, яке використовується в навчальному процесі.

В матеріалах, звіту висвітлено заходи щодо усунення зауважень, які 
визначено під час попередньої перевірки. Стосовно визначених рекомендацій 
викладацьким складом циклової комісії «Зварювальне виробництво» 
(випускова) зроблено наступне (табл. 9.1).

Таблиця 9.1- Заходи, спрямовані на усунення зауважень, 
які було визначено під час попередньої перевірки

Зауваження Захід
Розширити номенклатуру тем 
дипломних проектів за рахунок більш 
широкого використання досягнень і 
розробок сучасної науки в галузі 
зварювальних та споріднених 
технологій

Розробка завдань для дипломного проектування 
припускає застосування широкого спектру 
технологій виготовлення зварних конструкцій і 
методів ремонту (наплавлення) різноманітних 
виробів

Для підвищення якості графічної 
частини курсових та дипломних 
проектів необхідно збільшити кількість 
аудиторних годин для розділу 
«Комп’ютерна графіка»

В навчальний план введено вибіркову 
дисципліну «Комп’ютерна інженерна графіка»

Забезпечити вільний доступ студентів у 
навчальних корпусах коледжу до 
джерел електронної інформації через 
бездротову мережу Wi-Fi

3 вересня 2014 року навчальні корпуси було 
обладнано точками доступу до бездротових 
мереж ТР-Ілпк 1X ^11841 N (4  точки)

Забезпечити постійне здійснення 
моніторингу та адаптації 
інформаційного забезпечення, яке 
використовується в навчальному 
процесі

Викладачі коледжу, у т.ч. викладачі циклової 
комісії «Зварювання» постійно здійснюють 
моніторинг інформаційного забезпечення, яке 
використовується в навчальному процесі. 
Регулярно випускаються бюлетені нових 
надходжень, проводяться Дні інформації, діють 
виставки нових надходжень, тематичні 
виставки. Особлива увага приділяється 
укомплектуванню методичного відділу 
технічної літератури і періодичним виданням з 
педагогіки та методики навчання. Також 
постійно оновлюється створена електрона 
бібліотека та бібліотечний фонд.

Висновок: експертна комісія констатує, що всі зауваження, які було 
зроблено під час попередній експертної перевірки, усунені.

10 Загальні висновки і пропозиції

На підставі матеріалів, 
машинобудівним коледжем

поданих на акредитацію Маріупольським 
Державного вищого навчального закладу

t
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«Приазовський державний технічний університет», та перевірки діяльності на 
місці, експертна комісія зробила такі висновки:

- подана на акредитаційну експертизу правова документація є 
достовірною, повною за обсягом та відповідає державним вимогам до 
акредитації освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка»;

- зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідає 
акредитаційним вимогам щодо організації освітнього процесу;

- організація освітнього процесу, навчально-методичне забезпечення 
підготовки фахівців за відповідною освітньо-професійною програмою 
відповідають акредитаційним вимогам;

- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших 
спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Зварювальне виробництво» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка», відповідає акредитаційним вимогам;

- матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітнього процесу 
відповідає нормативним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо- 
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за освітньо-професійною 
програмою «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна 
механіка»;

- результати перевірки ККР, курсових і дипломних проектів, звітів з 
виробничої (технологічної) та переддипломної практик підтвердили якість 
підготовки молодших спеціалістів за ОПП «Зварювальне виробництво» та 
відповідність встановленим вимогам щодо забезпечення державної гарантії 
якості освіти.

Експертна комісія також вважає за необхідне висловити зауваження, які не 
впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити організацію та 
якість підготовки фахівців:

- викладачам, які забезпечують освітній процес за ОПП «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» підвищувати рівень 
професійної активності відповідно до чинних Ліцензійних умов;

- продовжити роботу з оснащення кабінетів та лабораторій сучасним 
технічним обладнанням та технічними засобами навчання, новою сучасною 
комп’ютерною технікою;

- продовжити роботу з підвищення практичного рівня підготовки 
молодших спеціалістів за ОПП «Зварювальне виробництво» спеціальності 
131 «Прикладна механіка» шляхом залучення фахівців практиків до освітнього 
процесу (проведення круглих столів, конференцій тощо);

- продовжити профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів 
щодо формування контингенту студентів за ОПП «Зварювальне виробництво» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка».
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На підставі вказаного вище експертна комісія зробила висновок про 
можливість акредитації спеціальності 131 «Прикладна механіка» у 
Маріупольському машинобудівному коледжу Державного вищого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» з 
ліцензованим обсягом 200 осіб, у тому числі з акредитації освітньо- 
професійної програми «Зварювальне виробництво» - 100 осіб.

Голова комісії:
Завідувач кафедри технології 
машинобудування Донбаської державної 
машинобудівної академії, доктор технічних 
наук, професор

Члени комісії:
голова циклової комісії 
професійних дисциплін спеціальності 131 
«Прикладна механіка» Бердянського 
машинобудівного коледжу Запорізького 
національного технічного університету О.І.Г оловатий

Завідувач відділення зварювального 
виробництва Дніпровського технікуму 
зварювання та електроніки імені 
Є.О.Патона Г.П.Макарова

З експертними висновками,знайомлені:

Ректор Державног^/6й>м,™"»оас'~ 
навчального закл;
«Приазовський д  
технічний універі

Директор Мі 
машиїгобуг
ДГ ^

В.С.Волошин

Є.І.Кривошеєнко

Голова експертної комісії С. В .Ковалевський



Порівняльна таблиця дотримання кадрових, технологічних і 
організаційних вимог щодо забезпечення освітньої діяльності 

Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» за освітньо- 
професійною програмою «Зварювальне виробництво» спеціальності 131

Найменування показника 
(нормативу)

Значення показника (нормативу) Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
КАДРОВІ ВИМОГИ

щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності
Склад проектної групи не менше трьох педагогічних 

працівників, які працюють у закладі 
освіти за основним місцем роботи, 
мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності та вишу педагогічну 
категорію, наявність у не більш ж  
половини складу проектної групи 
досвіду практичної роботи за 
відповідною спеціальністю не менше 
п’яти років, у тому числі педагогічної 
чи науково-педагогічної діяльності.

+ Відхилення
немає

Керівник проектної групи один з членів проектної групи, який має 
стаж педагогічної роботи не менш ж  
п’ять років.

+ Відхилення
немає

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності
Група забезпечення 
спеціальності

Наявність у кожному підрозділі закладу 
освіти, де здійснюється підготовка за 
спеціальністю

+ Відхилення
немає

Склад групи забезпечення 
спеціальності

складається з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у 
закладі освіти за основним місцем 
роботи та мають кваліфікацію 
відповідно до спеціальності і які не 
входять (входили) до жодної групи 
забезпечення такого або іншого закладу 
вищої' освіти в поточному семестрі.

+ Відхилення
немає

Частка науково-педагогічних 
або наукових працівників, що 
мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (до 1 вересня 2019 
р. з урахуванням педагогічних 
працівників, які мають вищу 
категорію) у складі групи 
забезпечення, % від загальної 
кількості членів групи 
забезпечення

20 67 +47

Голова експертної комісії С.В.Ковалевський



1 2 3 4
Кількість членів групи не більше ЗО здобувачів освіти всіх + Відхилення
забезпечення рівнів, курсів та форм навчання з 

відповідної спеціальності на одного 
члена групи

немає

Частка педагогічних 
працівників, які мають вищу 
педагогічну категорію, 
відповідної спеціальності, які 
проводять усі види навчальних 
занять, здійснюють керівництво 
курсовими, дипломними 
роботами (проектами), % 
лекційних занять,

25 47 +22

у т.ч. за циклами:
- цикл дисциплін, які формують 25 49 + 24
загальні компетентності
- цикл дисциплін, які формують 
професійні компетентності

25 45 +20

Відповідність спеціальності підтверджена документами про вищу + Відхилення
педагогічного працівника освіту або про науковий ступінь, або немає
ДИСЦИПЛІН! досвідом практичної роботи за 

відповідною спеціальністю не менше 
п’яти років, або підвищенням 
кваліфікації тривалістю не менше 72 
аудиторних годин.

Наявність трудових договорів + + Відхилення
(контрактів) з усіма немає
педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх 
на роботу

ОРГАНВАЩЙШ ВИМОГИ
Відповідність закладу освіти + + Відхилення
вимогам щодо започаткування 
та провадження освітньої 
діяльності за рівнем фахової 
передвищої освіти

немає

Гранична кількість здобувачів 
освіти за рівнем фахо вої

50 82 +32

передвищої освіти на певній 
спеціальності, % від 
відповідного ліцензованого 
обсягу.

\

Наявність в електронному + + Відхилення
вигляді актуальних відомостей немає
про кадрове та матеріально- 
технічне забезпечення закладу 
фахової перед вищої освіти у 
Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти.

Голова експертної комісії С.В. Ко валевський



1 2 3 4

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
Площа навчальних приміщень для проведення 
освітнього процесу, кв.м. на одного здобувана освіти 2,4 4,9 +2,5
Забезпеченість доступністю навчальних приміщень для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, 
навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури

+ + Відхилення
немає

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, що необхідні для виконання освітніх 
програм

+ + Відхилення
немає

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 
обладнанням, %

10 23 +13

Забезпеченість здобувачів освіти, які потребують, 
гуртожитком, %

100 100 Відхилення
немає

Соціально-побутова інфраструктура
Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали + + Відхилення

немає
Наявність пункту харчування + + Відхилення

немає
Наявність медичного пункту + + Відхилення

немає
Наявність актової чи концертної зали + + Відхилення

немає
Наявність спортивної зали, стадіону та/або спортивних 
майданчиків.

+ + Відхилення
немає

Навчально-методичне забезпечення
Наявність освітніх програм, затверджених в 
установленому порядку

+ + Відхилення
немає

Наявність навчальних планів, затверджених в 
установленому порядку

+ + Відхилення
немає.

Наявність робочих програм з усіх навчальних 
дисциплін навчальних планів, які включають: 
програму навчальної дисципліни, заплановані 
результати навчання, порядок оцінювання результатів 
навчання, рекомендовану літературу, інформаційні 
ресурси в Інтернеті

“1“ + Відхилення
немає

Наявність програм з усіх видів практичної підготовки 
до кожної освітньої програми

+ + Відхилення
немає

Наявність методичних матеріалів для проведення 
підсумкової атестації здобувачів освіти

+ + Відхилення
немає

Інформаційне забезпечення
Забезпеченість бібліотеки фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого профілю, у 
тому числі в електронному вигляді

не менше 
двох різних 
найменувань 
для кожної 
спеціальності

3 + 1

Г олова експертної комісії С.В.Ковалевський



1 2 3 4
Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавничаУаТестаційна * (наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ + Відхилен 
ня немає

Голова комісії:
Завідувач кафедри технології 
машинобудування Донбаської державної 
машинобудівної академії, доктор технічних 
наук, професор

Члени комісії:
голова циклової комісії 
професійних дисциплін спеціальності 131 
«Прикладна механіка» Бердянського 
машинобудівного коледжу Запорізького 
національного технічного університету

Завідувач відділення зварювального 
виробництва Дніпровського технікуму 
зварювання та електроніки імені 
Є.О.Патона

О. І. Головатий

Г.П.Макарова

З експертними

Ректор Держав/ 
навчального з 
«Приазовськи 
технічний уні

Д^ектор.Маріупі:
. ̂ ^ м й щ ^^іїного коледжу 

и[_ у ДержавноМфищого навчального 
//§ § / '.закладу Приазовський державний 
н| 1 ЙШрситет»

знайомлені:

.V
ЇІИ ВИ'

В.С.Волошин

Є.І.Кривошеєнко

Голова експертної комісії С . В. Ковалевський



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності освітньої діяльності Маріупольського машинобудівного 

коледжу ДВНЗ «ПДТУ» за освітньо-професійною програмою «Зварювальне 
виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка» 

галузі знань 13 «Механічна інженерія» 
нормативам та вимогам до акредитації

Назва показника (нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4

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 Відхилення
немає

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 Відхилення

немає
1.3. Чисельність 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 Відхилення
немає

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 54,5 +4,5

2.2. Рівень знань студентів з циклу математичної 
та природничо-наукової підготовки
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90

оо

+10
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 54,5 +4,5

2.3. Рівень знань студентів з циклу професійно- 
практичної підготовки
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 54,5 +4,5

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

немає

Голова експертної комісії С.В.Ковалевський



Продовження таблиці
1 2 3 4

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

+ + Відхилення
немає

Голова комісії:
Завідувач кафедри технології 
машинобудування Донбаської державної 
машинобудівної академії, доктор технічних 
наук, професор

Члени комісії:
голова циклової комісії 
професійних дисциплін спеціальності 131 
«Прикладна механіка» Бердянського 
машинобудівного коледжу Запорізького 
національного технічного університету О.І.Головатий

Завідувач відділення зварювального 
виробництва Дніпровського технікуму 
зварювання та електроніки імені 
Є.О.Патона Г.П.Макарова

З експертними висновдсащі^знаиомлені:

Ректор Державного 
навчального закл;
«Приазовський д  
технічний універ

эёкто£ Мд|зіуп
кол'

 ̂ , ;о навчального
овсдкий державний

В.С.Волошин

Є.І.Кривошеєнко

Голова експертної комісії С .В .Ковалевський



ПОГОДЖЕНО:

Голова експертної комісії

С.В.Ковалєвський

,2019 р.

Додаток А
АТВЕРДЖЕНО:

'иректор коледжу

Є.І.Кривошеєнко

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт (експертиза) 
Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ»

№ Спеціальність Дисципліна Г рупа Дата Час Аудиторія Викладач Експерт
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 ІЗШ рикладна
механіка
(ОПП
Зварювальне
виробництво)

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням)

ЗВ-17-01 ПП 06.05.2019 9.40-11.00 218 Павленко О.П. Макарова Г.П.

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки
2 ІЗІПрикладна 

механіка (ОПП 
Зварювальне 
виробництво)

Інженерна графіка ЗВ-17-01 ПП 07.05.2019 8.00-9.20 зо Олейнікова Т.С. Ковалевський С.В.

Цикл професійно-практичної підготовки
3 ІЗШ рикладна 

механіка (ОПП 
Зварювальне 
виробництво)

Виготовлення
зварних
конструкцій

ЗВ-17-01 ПП 08.09.2019 8.00-9.20 36 Жеваго Н.М. Макарова Г.П.

Завідувач відділенням О. А. Півень

Голова комісії С.В.Ковалєвський



4 с
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво» спеціальності 131 «Прикладна механіка»
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, % В иконували
К К Р

О держ али оцінки при перевірці 
(кількість, % )

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

на
вч

ан
ня

, 
%

5 4 3 2 5 4 3 2
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К
іл

ьк
іс
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Ч®
О4

К
іл

ьк
іс

ть

ч Р
О 4

К
іл

ьк
іс

ть

ч ©ох

К
іл

ьк
іс

ть

ч ©
О4

К
іл

ьк
іс

ть

ч ©©ч

К
іл

ьк
іс

ть

Ч©о4

К
іл

ьк
іс

ть

ч ©©ч

К
іл

ьк
іс

ть

ч©
О4

Ц и к л  г у м а н іт а р н о ї т а  с о ц іа л ь н о -е к о н о м іч н о ї п ід го т о в к и
У країнська 
м ова (за 
професійним  
спрям уванням )

11 11 100 2 18,1 5 45,5 4 36,4 - - 3,8 100 63,6 11 100 1 9,0 5 45,5 5 45,5 - - 3,6 100 54,5

Разом 11 11 100 2 18,1 '  5 45,5 4 36,4 - - 3,8 100 63,6 11 100 1 9,0 5 45,5 5 45,5 - - 3,6 100 54,5
Ц и к л  м а т е м а т и ч н о ї т а  п р и р о д н и ч о -н а у к о в о ї п ід го т о в к и

Інж енерна
граф іка

11 11 100 1 9,1 6 54,5 4 36,4 - - 3,7 100 63,6 11 100 0 0,0 6 54,5 5 45,5 - - 3,5 100 54,5

Разом 11 11 100 1 9,1 6 54,5 4 36,4 - - 3,7 100 63,6 11 100 0 0,0 6 54,5 5 45,5 - - 3,5 100 54,5
Ц и к л  про( їе с ій н о -п р а к т и ч н о ї п ід го т о в к и

В иготовлення
зварних
конструкцій

11 11 100 2 18,1 4 36,4 5 45,5 - - 3,7 100 54,5 11 100 1 9,0 5 45,5 5 45,5 - - 3,6 100 54,5

Разом 11 11 100 2 18,1 4 36,4 5 45,5 - - 3,7 100 54,5 11 100 1 9,0 5 45,5 5 45,5 - - 3,6 100 54,5
В сього 33 33 100 5 15,1 15 45,5 13 39,4 - - 3,8 ,100 60,6

----------- ---------------
33 100 2 6,1 16 48,4 15 45,5 3,6 100 54,5

Тойрва експертної комісії
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Директор коледжу

С.В.Ковалевський 

О.І.Г оловатий 

Г.П.Макарова 

Є.І. Кривошеєнко

Голова комісії С.В.Ковалевський


