
ДОДАТОК ДО ВИСНОВКІВ 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України з проведення 
акредитаційної експертизи з підготовки молодших спеціалістів 
напряму 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» 

спеціальності 5.05160202 Виготовлення виробів із шкіри (перелік 2007 р.), 
182 «Технології легкої промисловості» (перелік 2015 р.) 

Виноградівського державного коледжу 
Мукачівського державного університету 

На підставі попередньої акредитаційної експертизи освітньої діяльності з 

підготовки фахівців напряму 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості 

спеціальності 5.05160202 Виготовлення виробів із шкіри у Виноградівському 

державному коледжі Мукачівського державного університету вказані певні 

зауваження і пропозиції. Встановлено, що за міжакредитаційний період дані 

зауваження виконані, а саме: 

- оновлено базу прикладних програм для виконання курсових робіт 

(проектів) та дипломних проектів; 

- розширена і поповнена база комп'ютерною технікою нового покоління; 

-лабораторії та кабінети підключені до міжнародної мережі Іпіетеї, що 

дає можливість студентам користуватися всіма послугами всесвітньої мережі. 

Всі пропозиції експертної комісії з попередньої акредитації спеціальності 

були враховані в подальшій діяльності коледжу. 

Зауваження, що були зроблені під час попередньої 
експертизи акредитаційної справи 

Експертна комісія, перевіривши інформацію щодо зауважень, зроблених 

під час попередньої експертизи акредитаційної справи спеціальності 5.05160202 

«Виготовлення виробів із шкіри», дійшла висновку: 

1. У коледжі наявна передплата фахових періодичних видань станом на 

2017 рік.: «Вигсіа», інші фахові видання закуповуються за кошти викладачів та з 

допомогою інтернет ресурсів. 

2. Лабораторії та спеціалізовані кабінети забезпечені необхідним 

обладнанням. Окремі кабінети та лабораторії^овлені обладнанням, а саме: 
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- швейна машина колонкова 332 кл. (СНД) з ножовим пристроєм 

(Міпегуа); 

- машина для скошування країв деталей верху АСГ - 13 - О, (МЗ 

Смоленськ, Росія); 

- взуттєві колодки; 

- взірці заготовок верху взуття; 

- ножі для розкрою; 

- вирубочні плити, пробійник. 

3. Інформація щодо курсів підвищення кваліфікації викладачів: 

- Ковач Т.І. та Шамолюк Г.А. згідно «Перспективного графіка підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників коледжу на період 2015 - 2020 рр.» 

проходитимуть стажування у листопаді 2017 року. 

- Зихор О.С. у зв'язку із завантаженістю у листопаді - грудні 2016 р. 

стажування перенесено на квітень-травень 2017 року. 

«Перспективний графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

коледжу на період 2015 - 2020 рр.» додається. 

4. Навчальний план для заочної форми навчання спеціальності 5.05160202 

Виготовлення виробів із шкіри 2010 року та навчальний план для 

спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» 2016 року додаються. 

5. Практичне навчання студентів спеціальності забезпечено програмами і 

базами практик. Інформація про наявність угод та термін їх дії наведена у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ 
з/п 

Найменування 
практики 

Найменування бази для 
проходження практики 

Інформація про 
наявність угод про 

проходження практик 
(№, дата, строк дії) 

1 2 3 4 
1. Технологічна 

ТзОВ «Новітекс» 

ТзОВ «Ортекс ЛТД» 

№7 від 25.11.16 р. 
(01.12.16-21.12.16р.) 
№6 від 24.11.2016 р. 
(01.12.16-21.12.16р.) 
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1 2 3 4 

2. Переддипломна ТзОВ «Новітекс» №7 від 25.11.16 р. 
(30.03.17-26.04.2017р.) 

ТзОВ «Ортекс ЛТД» №6 від 25.11.2016 р. 
(30.03.17-26.04.2017 р.) 

6. Навчальний заклад поповнив свій бібліотечний фонд навчальними 

підручниками, посібниками, довідковою літературою (таблиця 2): 

Таблиця 2 

№ 
з/п 

Автор 
підручника 

(навчального посібника 
тощо) 

Найменування 
підручника 

(навчального 
посібника тощо) 

Найменування 
видавництво, 
рік видання 

1. 
Голік Г.А. 

Практикум з технології 
взуттєвого виробництва 

К.: Либідь, 
2004 

2. Коновал В.П., 
Гаркавенко С.С., 
Свістунова Л.П. 

Універсальний 
довідник взуттєвика 

К.: Лібра 2005 

3. 
Бегняк В. І., 

Гаркавенко С.С. 

Основи конструювання 
і проектування виробів 

із шкіри 

Хмельницький. : 
ХНУ, 
2013 

При необхідності студенти та викладачі коледжу можуть користуватися 

бібліотечним фондом Мукачівського державного університету. 

7. На момент роботи акредитаційної комісії не було надано інформацію до 

бази ЄДЕБО, щодо матеріально-технічної бази корпусу по вул. Шевченка, 4, 
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тому що у серпні 2017 року буде проведено повторну експертизу 

протипожежного стану об'єкта. 
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