
ДОХАТОК 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 5.05160201 «Швейне виробництво» (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 5.05160201 Швейне виробництво 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 Іпіегпеї:, що 

дає можливість студентам користуватися всіма послугами всесвітньої мережі. 

Всі пропозиції експертної комісії з попередньої акредитації спеціальності 

були враховані в подальшій діяльності коледжу. 

Експертна комісія, перевіривши інформацію щодо зауважень, зроблених 

під час попередньої експертизи акредитаційної справи спеціальності 5.05160201 

«Швейне виробництво», 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 оновлені обладнанням, а саме: 

Зауваження, що були зроблені під час попередньої 
експертизи акредитаційної справи 
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- машина зигзагоподібного стібка 335 кл.(Міпегуа) 

- напівавтомат для пришивання ґудзиків 827 кл. (Подільський механічний 

завод); 

- краєобмітувальна машина 51 -264 кл. (Подільський механічний завод); 

- манекени; 

- гіпсові моделі для малювання. 

3. Інформація щодо курсів підвищення кваліфікації викладачів: 

- Бабинець Є.Д. пройшов стажування на кафедрі цивільної безпеки у 

Національному університеті «Львівська політехніка» з 09 лютого 2017 

року до 09 березня 2017 року; 

- Гелетей Т.М. та Ковач Т.І. згідно «Перспективного графіка підвищення 

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

повинні проходити стажування у листопаді 2017 року. 

Довідка про стажування Бабинець Є.Д. та «Перспективний графік 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу на період 2015 -

2020 рр.» додається. 

4. Навчальний план для заочної форми навчання спеціальності 5.05160201 

Швейне виробництво 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 ПАТ 

«Гроно-Текс» 

ТзОВ 
«Мільтекс -Україна» 

№8 від 25.11.16 р. 
(01.12.16-21.12.16р.) 

№14 від 25.11.2016 р. 
(01.12.16-21.12.16р.) 
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1 2 3 4 
2. Переддипломна ПАТ №8 від 25.11.16 р. 

«Гроно-Текс (30.03.17-26.04.2017 р.) 
№14 

ТзОВ від 25.11.2016 р. 
«Мільтекс -Україна» (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. 

Горобшина В.С. 

Довідник 
технологічних 
послідовностей 

виготовлення одягу 

Львів: «Новий світ-
2000», 
2008 

2. Білоусов Г.Г., 
Колосніченко М.В., 

Масловська Л.О. 

Методи обробки 
швейних виробів 

К.:МВЦ 
«МЕДІФОРМ», 

2007 

3. 
Боднар К.І. 

та ін 

Довідник швейного 
обладнання провідних 

фірм 
X.: ТУП, 2003 

4. 
Славінська А.Л 

Побудова лекал деталей 
одягу різного 
асортименту 

Хмельницький 
2002 

5. 
Славінська А.Л. 

Методи типового 
проектування одягу 

Хмельницький: 
ХНУ, 2008 

6. 

Славінська А.Л. 

Методи і способи 
антропометричних 

досліджень для 
проектування одягу 

Хмельницький, 
2012 

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. 

Голова експертної комісії В. О. Привала 
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