
ЕКСП ЕРТН И Й  ВИ СН О ВО К  
про результати акредитаційної експертизи 

підготовки фахівців зі 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 

у Мукачівському державному університеті

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. № 978, 
та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 
акредитаційної експертизи» за № 1289-л від 10 червня 2016 року експертна 
комісія у складі:

голова комісії -  Валько Микола Іванович -  декан факультету 
інтегрованих технологій і товарознавства Херсонського національного 
технічного університету, доктор технічних наук, професор;

член комісії -  Кущевський Микола Олександрович - професор кафедри 
технології та конструювання швейних виробів Хмельницького національного 
університету, кандидат технічних наук, професор.

В період з 13 червня по 15 червня 2016 року безпосередньо у вищому 
навчальному закладі р о з г л я н у л а  подані Мукачівським державним 
університетом матеріали акредитаційної справи і провела експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності цього вищого навчального 
закладу державним вимогам щодо акредитації спеціальності 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів».

У процесі експертизи перевірено наявність оригіналів засновницьких 
документів, концепцію підготовки фахівців за ступенем «магістр», проведено 
комплексні контрольні роботи, розглянуто документацію щодо навчально- 
методичного забезпечення, документацію керівного та професорсько- 
викладацького персоналу, проведена експертна оцінка форм і методів контролю 
за якістю знань студентів, відповідність матеріально-технічної бази 
університету та інформаційного забезпечення спеціальності стосовно вимог 
акредитації.

За результатами перевірки наявних документів і ознайомлення з реальним 
станом підготовки фахівців зі спеціальності 8.05160202 «Конструювання та 
технології швейних виробів» комісія встановила наступне:
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1. Загальна характеристика вищого учбового закладу та 
спеціальності

Мукачівський державний університет, як самостійний вищий навчальний 
заклад, створений на базі двох ВНЗ -  Мукачівського технологічного інституту 
та Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту, згідно Постанови 
Кабінету Міністрів № 1152-р від 27 серпня 2008 року та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 01 вересня 2008 року № 794 «Про реформування 
мережі вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації, підпорядкованих 
Міністерству освіти».

Мукачівський державний університет заснований на основі державної 
форми власності і підпорядкований Міністерству освіти та науки України.

Адреса університету: 89600 Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. 
Ужгородська, 26. Тел.: (03131) 2-11-09, факс (03131) 2-11-09.

Е-таіІ: іпґо@тзи.ес1и.иа.

Ректором Мукачівського державного університету є доктор 
психологічних наук, професор ІЦербан Тетяна Дмитрівна, заслужений 
працівник освіти України.

Мукачівський державний університет здійснює підготовку фахівців за 17 
напрямами ступеня «бакалавр»: технологія виробів легкої промисловості, 
фінанси і кредит, облік і аудит, маркетинг, менеджмент, туризм, готельно- 
ресторанна справа, дошкільна освіта, початкова освіта, музичне мистецтво, 
філологія (англійська), практична психологія, інженерна механіка, 
машинобудування; професійна освіта (економіка), професійна освіта 
(технологія виробів легкої промисловості), професійна освіта (дизайн); 14 
напрямами за ОКР «спеціаліст», та 12 напрямами за ступенем «магістр».

Освітній процес в Мукачівському державному університеті забезпечують 
222 особи професорсько-викладацького складу, з них 14 докторів наук та 
професорів, 100 кандидатів наук та доцентів.

Підготовку фахівців здійснюють 18 кафедр, 14 з яких є випусковими.
Крім того, в структуру університету входить Виноірадівський державний 

коледж та Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж, які забезпечують 
підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

На період акредитації аудиторний фонд університету містить 107 
приміщень, у яких проводяться лекційні, практичні та семінарські заняття, 48 
спеціалізованих лабораторій, 19 комп'ютерних класів, а також 1 клас 
комп'ютерного дизайну. Заклад має 2 гуртожитки. Всі бажаючі студенти 
забезпечені проживанням у них.
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Університет має бібліотеку з п’ятьма читальними залами на 188 місць і 
загальним фондом літератури 146387 примірників, що забезпечує повне, якісне 
і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування 
студентів і професорсько-викладацького складу. При закладі функціонує музей 
прикладного мистецтва Закарпаття, який щороку поповнює новими 
експонатами та етнічною атрибутикою, а також працює Школа моделювання і 
дизайну та Студентський будинок моди.

Доступ користувачів до інформаційних ресурсів у бібліотеці значно 
розширило впровадження автоматизації за допомогою ліцензованої програми 
«УФД-Бібліотека». Автоматизоване обслуговування у всіх відділах бібліотеки, 
всі каталоги та картотеки переведені у електронний формат.

В державному комітеті телебачення та радіомовлення зареєстрований 
електронний ресурс (\УЕВ-сервер) університету. Для проведення на високому 
рівні науково-дослідних робіт викладачами та студентами отриманий повний 
доступ до ресурсів Укрпатенту. В університеті формується інформаційна база 
об’єктів інтелектуальної власності ВНЗ.

Мукачівський державний університет є єдиним ВНЗ не тільки в 
Закарпатті, а й в  цілому західному регіоні України, що здійснює підготовку 
фахівців зі спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних 
виробів». Необхідність у підготовці таких фахівців зумовлена запитами 
Закарпатської обласної державної адміністрації і навчальних закладів краю та 
необхідністю наближення освітніх послуг до потреб молоді регіону. Розвинена 
швейна промисловість регіону постійно потребує фахівців заявленої 
спеціальності. Кількість запитів від підприємств перевищує кількість 
випускників.

Підготовка фахівців здійснюється на факультеті економіки, управління 
та інженерії. Випусковою кафедрою, що готує фахівців даної спеціальності, є 
кафедра легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти (ЛПМ і

З метою більшої конкретизації та створення можливостей для кращої 
підготовки фахівців спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології 
швейних виробів» в різних професійних напрямах підготовка їх до 2015 
року здійснювалась за наступними спеціалізаціями:

-  технологія швейних виробів;
- конструювання швейних виробів;
- комп ’ютерний дизайн швейних виробів;
-  експертиза матеріалів та швейних виробів.

ПО).
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Окрім диференціації підготовки за професійним спрямуванням, 
навчальними планами 2015р. вступу виокремлено блок дисциплін 
поглибленої інженерної підготовки.

Ліцензований план прийому на спеціальність 8.051602 «Конструювання 
та технології швейних виробів» складає 5 осіб на денну та 3 -  на заочну форми 
навчання (Ліцензія №636095 серія АЕ від 10.03.2015р.) Студенти навчаються як 
за рахунок бюджетних надходжень, так і за рахунок коштів фізичних та 
юридичних осіб.

На кафедрі створено вісім спеціалізованих лабораторій, які оснащені 
сучасним швейним обладнанням, приладами і устаткуванням, необхідними для 
проведення експертизи сировини, матеріалів та швейних виробів з різних 
матеріалів, проведення продуктивної науково-дослідної роботи. Комп'ютерні 
класи укомплектовані сучасними зразками комп'ютерного обладнання з 
програмним професійним забезпеченням та необхідними периферійними 
пристроями, що дозволяють проведення освітньої діяльності на високоякісному 
рівні.

Професорсько-викладацький колектив кафедри налічує 22 викладача, з них 
-  2 доктори технічних наук (1 -  за сумісництвом), 8 кандидатів наук (з них 6 
кандидати технічних наук і 2 кандидати фізико-математичних наук) та 6 осіб 
навчально-допоміжного персоналу. Більшість викладачів мають практичний 
досвід роботи на підприємствах легкої промисловості на керівних посадах.

Таким чином, Мукачівський державний університет обґрунтовано 
піднімає проблему необхідності подальшої підготовки магістрів з 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» і 
усвідомлює свою відповідальність за якісну і професійну підготовку заявлених 
фахівців.

Висновок. Комісія підтверджує достовірність даних самоаналізу та 
акредитаційної справи з спеціальності 8.05160202 «Конструювання та 
технології швейних виробів» Мукачівського державного університету та 
констатує, що нормативні та засновницькі документи, матеріали 
акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають 
державним вимогам до підготовки фахівців зазначеної спеціальності.

2. Формування контингенту студентів

В Мукачівському державному університеті існує чітка система 
профорієнтаційної роботи щодо формування контингенту студентів. Щорічно 
приймальною комісією розробляється та затверджується план заходів стосовно 
організації та здійснення профорієнтаційної роботи відповідно умов прийому
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до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України, який включає наступні заходи: проведення «Днів 
відкритих дверей» на факультетах університету; круглі столи, зустрічі 
абітурієнтів з керівництвом вузу; проведення роз'яснювальної та агітаційної 
роботи серед цільової аудиторії регіону шляхом розповсюдження 
інформаційних матеріалів (буклети, оголошення, плакати, інформаційно- 
рекламні листівки, календарі тощо). Ефективним інструментом 
профорієнтаційної роботи є представлення інформації та виступи викладачів і 
студентів в засобах масової інформації.

Колектив випускової кафедри ЛПМ і ПО займається профорієнтаційною 
роботою з метою залучення кращих творчих особистостей до навчання за 
відповідною спеціальністю. Поширення інформації здійснюється через радіо, 
телебачення, друковані періодичні видання, сайт університету, мережу Інтернет 
та соціальні мережі, організовано віртуальні екскурсії з використанням З Б  
технологій.

Традиційно кафедра є організатором проведення конкурсу творчих робіт 
учнів 9-11-х класів, ліцеїв та коледжів Закарпатської області «Майбутній 
кутюр’є», а також «Днів гостинності», що привертають увагу широкого кола 
зацікавлених: випускників -  майбутніх абітурієнтів, провідних фахівців 
підприємств галузі, діячів культури та освітян.

Формування контингенту студентів за освітнім рівнем «магістр» 
здійснюється шляхом агітації випускників освітнього рівня «бакалавр» напряму 
6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості» (спеціалізація 
«Конструювання та технології швейних виробів») та освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст» спеціальності 7.05160202 «Конструювання та технології 
швейних виробів». Впродовж останніх трьох років конкурс на зазначену 
спеціальність був достатнім, що пояснюється потребою регіону у 
висококваліфікованих кадрах для роботи на підприємствах легкої 
промисловості та професійно-освітніх закладах. Це підтверджується 
укладанням більш ніж 30 угод про співпрацю між кафедрою ЛПМ і ПО та 
провідними підприємствами легкої промисловості Закарпаття, інших областей 
України та ближнього зарубіжжя. Випускники, що працюють за фахом на 
підприємствах легкої промисловості і займають інженерні посади, при вирішенні 
складних виробничих задач застосовують набуті вміння проведення експерименту 
та обробки інформації.

Формування набору студентів на спеціальність здійснюється за рахунок 
державного бюджету та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Конкурс 
абітурієнтів на держбюджетні місця на освітній рівень «магістр» за даною
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спеціальністю знаходиться в межах від 1,4 до 1,8, що відповідає нормативним 
показникам.

Висновок: На підставі вищевикладеного комісія зазначає, що при 
проведенні прийому студентів на навчання зі спеціальності 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів» Мукачівський державний 
університет дотримується всіх існуючих законодавчих та нормативних вимог 
і не перевищує ліцензованих обсягів прийому. Однак, слід звернути увагу на 
необхідність урізноманітнення профорієнтаційних заходів з метою посилення 
роботи щодо забезпечення набору студентів на заявлену спеціальність.

3. Зміст підготовки фахівців

Перевірка змісту підготовки магістрів зі спеціальності 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів» в Мукачівському державному 
університеті свідчить про те, що вона проводиться згідно вимог системи 
галузевих стандартів вищої освіти та стандартів вищого навчального закладу і 
відображають цілі вищої освіти та регламентують нормативну частину: 
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) випускника та освітньо- 
професійної програми (01111), розроблених та затверджених в установленому 
порядку.

Зміст підготовки фахівців базується на Законах України «Про освіту», 
«Про мови», «Про вищу освіту» та розроблені з урахуванням директивно- 
нормативних документів МОН України.

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр 
передбачає повну вищу освіту. Цілі вищої освіти та професійної підготовки, 
місце інженерних фахівців швейної галузі у структурі галузей економіки 
відображають розроблені НМК у 2012р. з напряму 0516 «Текстильна та легка 
промисловість» галузеві стандарти - Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
(ОКХ) та Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістрів з 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів», що 
встановлють вимоги до фахівців та нормативну частину змісту навчання. З 
вираховуванням вимог галузевих стандартів, кафедрою у 2013р. розроблені 
варіативні частини ОКХ та ОПІ1 підготовки магістрів.

В освітньо-професійній програмі (ОПП) визначено нормативний зміст 
навчання, встановлені вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та професійної 
підготовки фахівця з спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології 
швейних виробів». ОПП використана при розробці навчального плану, 
робочих програм з дисциплін.
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Підготовка магістрів включає: теоретичне навчання в осінньому та 
весняному семестрах, дві екзаменаційні сесії, науково-педагогічну практику та 
підготовку і захист магістерської випускної роботи.

Загальний навчальний час згідно навчального плану 2013р. за всіма 
циклами підготовки становить 2160 год., що відповідає 60 кредитам ЕСТ8. 
Відсотковий розподіл дисциплін за цим планом наступний: нормативні 
дисципліни становлять 25% (540/15), дисципліни вибіркової частини -  25% 
(540/15), з них дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  
10%. Протягом 2-х семестрів теоретичного навчання студенти вивчають 14 
дисциплін: 1 -  професійно орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної 
підготовки, решта -  дисципліни професійно-практичної підготовки. Науково- 
педагогічна практика становить 324 години (15%), проводиться протягом двох 
семестрів і містить дві складові - педагогічну та наукову. Магістерські 
випускні роботи студенти виконують протягом року. На остаточне 
доопрацювання та оформлення випускної роботи навчальним планом 
передбачено 14 календарних тижнів.

В зв’язку з переходом на 1,5-річний термін навчання та відповідно до 
наказу МОНУ від 26 січня 2015р. № 47 «ГІро особливості формування навчальних 
планів на 2015/201 бн.р.» розроблено новий навчальний план для підготовки магістра 
за спеціальністю 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 
2015р. вступу з врахуванням зменшення обсягу одного кредиту ЕСТ8 до 30 годин та 
зменшення кількості годин аудиторного навантаження.

Висновок: Аналізуючи зміст підготовки фахівців з спеціальності 
8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» комісія 
констатує, що освітній процес здійснюється згідно вимог нормативних і 
навчально-методичних документів з вищої освіти та затверджених в 
установленому порядку освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо- 
професійних програм, навчальних планів, що відповідають діючим державним 
стандартам і вимогам.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу

Організація навчального-виховного процесу в Мукачівському 
державному університеті здійснюється згідно нормативних документів 
Міністерства освіти та науки України, у відповідності до вимог галузевих 
стандартів вищої освіти і передбачає систему організаційних та дидактичних 
заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти ступеня «бакалавр», ОКР 
«спеціаліст» та ступеня «магістр».
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Основними документами, що регламентують організацію та проведення 
навчального процесу є графіки навчального процесу, навчальні плани, розклад 
занять та робочі програми дисциплін.

Для освітнього рівня «магістр» зі спеціальності 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів» передбачено вивчення 14 
дисциплін, з яких 1 навчальна дисциплін, яку викладають викладачі 
забезпечуючої кафедри; решта дисциплін викладається викладачами кафедри 
ЛПМ іПО.

Мукачівський державний університет повністю підготував належний 
фонд навчально-методичного забезпечення спеціальності 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів». Робочими навчальними 
програмами та методичними розробками забезпечено 100% дисциплін усіх 
навчальних планів, що відповідає встановленим акредитаційним вимогам.

З усіх навчальних дисциплін розроблено навчально-методичні 
комплекси, що включають: типові та робочі програми, плани семінарських, 
практичних занять, підручники і навчальні посібники, методичні матеріали і 
завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, індивідуальні 
семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін, 
методичні матеріали з виконання та захисту курсових робіт (проектів), 
контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 
студентами навчального матеріалу.

Програми навчальних дисциплін, згідно Закону «Про вищу освіту», 
визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, 
перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних 
матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності 
навчання. Розроблені тематики курсових, дипломних проектів та магістерських 
робіт відповідають змісту програм та потребам підприємств галузі.

Викладачі університету активно працюють над впровадженням 
інформаційних технологій та новітніх комп’ютерних засобів у навчальний 
процес. Нові навчально-методичні видання готуються науково-педагогічними 
працівниками кафедри і вносяться до річного плану навчально-методичних 
видань університету. Видавничу діяльність в університеті здійснює редакційно- 
видавничий центр, що виконує підготовку до друку навчальної, наукової та 
інформаційно-довідкової літератури за авторством науковців, викладачів та 
співробітників університету.

Велика увага в Мукачівському державному університеті надається 
методичному забезпеченню. Методична робота кафедри ЛПМ і ПО спрямована 
на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців для потреб легкої промисловості.
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Мукачівський державний університет забезпечує повне, якісне і 
оперативне бібліотечне, бібліографічне та інформаційне обслуговування 
студентів та професорсько-викладацького складу. З метою розвитку бази 
навчально-методичного забезпечення всіх навчальних програм університету та 
постійного оперативного оновлення їх змісту відповідно до змін політичного, 
нормативно-правового та ін. середовища в МДУ створено електронну базу 
методичних видань, які розміщені на локальному \УеЬ-сервері 
(ЬіІр://те11іО(Ш'.т5и). Всі користувачі мають можливість скористатися базою 
даних «УФД-Бібіліотека» з будь-якого робочого місця у локальній мережі 
університету та через сайт бібліотеки через Інтернет. Для віддалених 
користувачів на сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба.

Кількість примірників навчальної літератури та фахових періодичних 
видань у бібліотеці МДУ є достатньою для підготовки фахівців за заявленою 
спеціальністю.

Виховна діяльність Мукачівського державного університету ґрунтується 
на засадах Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст., Концепції 
виховної роботи в університеті і спрямована на всебічний розвиток особистості 
сучасного студента, що є основою збагачення інтелектуального потенціалу 
українського народу, його духовності й культури.

Організацію виховного процесу забезпечують куратори академічних 
груп, деканати факультетів, органи студентського самоврядування, 
профспілкові комітети, студентський та спортивний клуб. На належному 
художньому рівні відзначаються основні визначні державні та традиційні свята: 
День працівників освіти, День захисника Вітчизни, 8 Березня, День Перемоги, 
День соборності України, Шевченківські дні, День Європи, тощо. Активність 
студентства виявляється й в інших різноманітних заходах, які проходять в 
університеті: поев'ята в студенти, фестиваль першокурсників, кубок 
університету КВК, приурочений Міжнародному дню студента, новорічний 
вечір, вокальні вечори, студентська гуморина, дні відкритих дверей.

Окрім того, для виховання професій но-сформованої особистості, за 
сприянням випускаючих кафедр на факультеті проводяться регіональні круглі 
столи на теми: «Власний бізнес: ділимося досвідом», «Віч-на-віч з 
роботодавцем: моє майбутнє місце роботи», «Реформування професійної освіти 
в контексті євро інтеграційних процесів», «Формування готовності учнів до 
базової та старшої школи до профільного та професійного самовизначення», 
презентацію на тему «Сучасні ІТ-технології в проектуванні одягу», майстер- 
класи на теми «Формування бренду для дизайн-студії», «Лялька-мотанка 
народний оберіг», конкурси творчих робіт «Майбутній кутюр’є» (для учнів 9- 
1 їх  класів та ліцеїв Закарпатської області) та «Золоте руно» (для студентів
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МДУ) за участю випускників факультету, роботодавців, представників 
галузевих підприємств, профосвіти краю, методистів міських та районних 
відділів освіти.

Студенти спеціальності «Конструювання та технології швейних виробів»

м.Хмельницький, «Водограй», м. Косів, «Мосіпа Ііпіа тІасііЬ» м. Пряшів 
(Словаччина), у фестивалі моди «Арт-революція» м. Ужгород і т.п.

В університеті створені необхідні умови для формування та ефективного 
розвитку самоврядування студентів.

Висновок: На підставі вищевикладеної інформації комісія зазначає, що 
організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного 
процесу підготовки зі спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології 
швейних виробів» в Мукачівському державному університеті відповідають 
нормативним вимогам акредитації за освітнім рівнем «магістр». Слід 
відмітити необхідність посилення роботи при наповненні внутрівузівського 
електронного фонду “Моосіїе” навчальними програмами та інформаційним і 
навчально-методичним забезпеченням дисциплін з метою впровадження 
дистанційної форми навчання.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Загальна кількість годин, передбачена для підготовки магістра за 
спеціальністю 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 
складає 2160 годин. Підготовку магістрів за даною спеціальністю 
забезпечують 11 викладачів кафедри, з них: 2 доктори наук і 3 кандидати наук, 
в тому числі: 2 кандидати технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних 
наук. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, що викладають лекційні курси дисциплін навчального 
плану магістра становить 100% (% від кількості годин).

Переважна кількість викладачів випускової кафедри мають відповідну 
базову освіту та значний досвід практичної роботи на підприємствах легкої 
промисловості. 90% викладацького складу мають педагогічний стаж 
роботи в даному вузі більше 10 років, досвід роботи в реальних виробничих 
умовах, є здобувачами у провідних вузах України.

Очолює кафедру легкої промисловості, машинобудування і професійної 
освіти доктор технічних наук, професор Козарь Оксана Петрівна.

Належна увага у МДУ надається підвищенню кваліфікації викладачів, що 
здійснюється у відповідності до плану стажування професорсько- 
викладацького складу університету, плану роботи кафедри та індивідуальних 
планів роботи викладачів. Підвищення кваліфікації викладачів кафедр

беруть участь у конкурсах молодих дизайнерів «Барви Поділля»
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проводиться шляхом стажування у провідних навчальних закладах та 
підприємствах галузі Закарпаття, України та за кордоном.

Результати стажування обговорюються на засіданнях кафедри з 
урахуванням їх практичного значення для покращення навчально-виховного 
процесу, аналізуються і враховуються при призначенні на посади, проведенні 
атестації, розподілі навчального навантаження. Стажування здійснюється за 
узгодженням та на підставі договорів із відповідними організаціями, 
установами та навчальними закладами 1 раз на 5 років. Кількість викладачів 
кафедри, що підвищили свою кваліфікацію стажуванням за останні 5 років 
становить 100%.

Викладачі кафедри працюють над держбюджетною темою «Розробка 
інтелектуальної системи фіксації параметрів в системі «одяг-людина» 
(державний реєстраційний номер № 001511000728, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ -  36246368, зареєстрованої в УкрІНТІ). Основний напрям наукової 
роботи кафедри зосереджений на проведенні досліджень фізико-хімічних 
властивостей текстильних матеріалів, аналізі тенденцій розвитку САПР 
технологій та конструктивно-художніх особливостей проектування швейних 
виробів; розробка інтелектуальних систем в одязі. Також ведеться робота над 
міжнародним українсько-польським проектом в рамках програми ЕІЖЕКА 
РКОІЕСТ «Етігоптепіаі (есИпоІо^у о/тапц/ас(игіп£ апсі тосІі/ісаГіоп §1ие».

Впродовж п’яти років викладачами кафедри ЛПМ і ПО видано 2 
підручники, 2 навчальних посібника, опубліковано 180 статей у провідних 
наукових журналах України та 43 за кордоном; проведено 12 наукових 
семінарів та круглих столів, 5 конференцій, з них 1 міжнародна. Викладачі 
кафедри разом із студентами взяли участь у 18 міжнародних та національних 
конкурсах, організували 15 виставок творчих робіт, отримали 3 патенти 
України на корисну модель.

З метою удосконалення системи наукового супроводження у сфері освіти 
науки і техніки кафедрою ЛПМ і ПО ведеться співпраця з провідними 
міжнародними ВНЗ, організаціями та промисловими підприємствами Лодзя, 
Бело-Бяльська, Кракова, Радома (Польща), Пряшова, Братіслави (Словаччина), 
Каунаса (Литва), Риги (Латвія), Будапешта (Угорщина). В рамках такого 
співробітництва досягнуто домовленості про проведення спільних конференцій 
і симпозіумів, стажування викладачів, навчання аспірантів та студентів, 
здійснення окремих наукових досліджень.

Висновок: Аналізуючи кадровий склад науково-педагогічного колективу 
випускової кафедри ЛПМ і ПО, експертна комісія констатує, що в цілому 
якісний склад колективу, який забезпечує спеціальність 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів» відповідає вимогам
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акредитації. Для підвищення рівня якості наукових досліджень комісія 
рекомендує розширювати співпрацю з провідними іноземними університетами, 
інститутами та установами, збільшувати кількість наукових публікацій, що 
входять до науко-метричних баз даних.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Мукачівський державний університет заснований на державній формі 
власності і підпорядкований Міністерству освіти та науки України. Загальна 
площа приміщень його складає 43038,6м (загальна площа шести корпусів, 
гуртожитку та орендованих приміщень). Експертною комісією перевірено 
оригінали документів, що засвідчують право на використання навчальних 
приміщень Мукачівського державного університету. Підготовка фахівців 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 
виконується в навчальних корпусах, що є власністю ВНЗ та на орендованих 
площах.

На сьогодні аудиторний фонд університету забезпечений в повному 
обсязі та відповідає ліцензійним вимогам щодо підготовки магістрів.

Навчальний процес підготовки магістрів спеціальності 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів» відбувається в головному 
корпусі університету та в корпусі №3 (пл. Федорова,5). Названі приміщення 
займають площу 2747,4м2.

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки викладається в 
корпусі №3 в лекційних аудиторіях, спеціалізованих лабораторіях, 
комп'ютерних класах та кабінетах.

На кафедрі функціонують спеціалізовані лабораторії: конструювання 
швейних виробів, технології швейних виробів, матеріалознавства та експертизи 
швейних виробів, технології виробів із шкіри, конструювання та проектування 
виробів із шкіри, матеріалознавства виробів із шкіри та експертизи, 
устаткування та автоматизації виробничих процесів, три лабораторії 
професійно-практичної підготовки. Матеріально-технічна база кафедри 
відповідає вимогам сьогодення.

Комп'ютерна підготовка забезпечена сучасними матеріально-технічними 
засобами, програмами, методичною документацією. Комп'ютерні класи 
обладнано комп'ютерами, які об'єднано в локальну мережу та підключено до 
загальної університетської мережі і міжнародної мережі Іпіетеї, доступ до якої 
є вільним для всіх студентів. Університет має свою сторінку в мережі Іпіешеї 
(\у\у\у. тзи.есіи. иа). Загальна кількість комп'ютерів на сьогодні становить 498 
одиниць, що відповідає акредитаційним вимогам.
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Для вивчення фахових дисциплін комп'ютери оснащено наступним 
програмним забезпеченням та прикладними програмними пакетами: АиІоСАБ, 
М8 ОРРІ8Е ХР, АиІоІЛ8Р- «Конструктор», Согеї Бгаш, РН 0Т08Н 0Р; 
СКАЭ1Я. ООСЮ8 ССЮІШ, ВіоЗіаг, СЖІСШ, АсіоЬе ТІІизІгаЮг, ДЛЛУТ 
(м.Луганск) (демоверсія); РІШАЙМО ЕХРЕК1МЕЫТ, КАМЗ-сот
( м .Х м є л ь н и ц ь к и й ) ;  САПР - «Технолог» (м. Виноградово).

При виконанні самостійної роботи, курсових робіт та проектів у 
позааудиторний час студенти застосовують комп'ютерну техніку університету 
та користуються інформаційними ресурсами бібліотеки завдяки впровадженню 
автоматизованої ліцензованої програми «УФД-Бібліотека».

У МДУ працює власний редакційно-видавничий центр, який виконує 
щорічно роботу обсягом 240000 аркушів форматом А4.

Корпус підготовки інженерних спеціальностей факультету економіки 
управління та інженерії має філію читального залу, що обслуговує студентів 
спеціальності.

Висновок: На підставі вищевикладеної інформації комісія зазначає, що 
метеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» в 
Мукачівському державному університеті відповідає нормативним вимогам 
акредитації за ступенем «магістр». Однак, експертна комісія рекомендує 
покращити матеріальну базу науково-дослідних лабораторій сучасніш 
вимірювальним обладнанням, інструментами, хімічними реагентами з метою 
проведення наукової роботи студентів та викладачів на більш якісному рівні.

7. Якість підготовки випускників

При проведенні аналізу якості підготовки студентів спеціальності 
8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» основними 
показниками якості підготовки є результати сесії (захисту курсових проектів та 
іспитів), результати захисту звітів з практики та комплексних контрольних 
робіт.

Рівень підготовки магістрів заявленої спеціальності оцінений 
експертною комісією на підставі проведення зрізів якості знань у формі 
письмових комплексних контрольних робіт з нормативних дисциплін, зокрема:

- «Охорона праці в галузі, цивільний захист» -  успішність - 100%, якість - 
100%, середній бал -  4,0;

- «Інженерне проектування одягу та САПР» -  успішність - 100%, якість - 
100%, середній бал -  4,33;

- «Методологія розробки конкурентоспроможних швейних виробів» -  
успішність - 100%, якість -100%, середній бал -  4,67.
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Пакети ККР розроблені викладачами кафедри у відповідності з освітньо- 
кваліфікаційними характеристиками та затвердженими навчальними планами. 
Критерії оцінювання прописують вимоги до рівня знань, при досягненні яких 
встановлюється відповідна оцінка за національною чотирибальною шкалою.

Порівняльний аналіз контролю залишкових знань студентів свідчить про 
достатньо високий рівень їх теоретичної та практичної фахової підготовки. 
Розбіжність оцінки експертів від оцінки викладачів кафедри при самоаналізі 
відсутня.

Комісією вибірково проаналізовані курсові проекти з дисциплін 
«Інженерне проектування одягу та САПР» та «Проектування одягу на нетипові 
фігури». Аналіз виявив достатній рівень теоретичної підготовки та загальний 
професійний рівень практичної підготовки студентів, вміння працювати з 
джерелами інформації різного роду, самостійно виконувати поставлені 
інженерні та творчі завдання і узагальнювати висновки. Викладачами кафедри 
розроблено методичні рекомендації до виконання курсових проектів із 
врахуванням вимог за спеціалізаціями.

Результати захистів курсових проектів оцінюються за національною та 
згідно вимог кредитно-модульної системи, за 100-бальною шкалою і 
становлять: успішність - 100%, якість -100%, середній бал -  4,5.

Розбіжність в оцінках викладачів кафедри і експертів відсутня.
Навчальним планом підготовки магістрів передбачено проходження 

науково-педагогічної практики. Цс підсумковий етап підготовки студента перед 
виконанням магістерської роботи та наступної самостійної діяльності з фаху. 
Науково-педагогічну практику студенти спеціальності 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів» проходять в лабораторіях 
університету та на передових підприємствах швейної галузі регіону. Мета 
науково-педагогічної практики -  набуття навиків науково-дослідницької 
діяльності для вирішення сучасної проблематики в галузі та підготовка до 
викладацької діяльності професійно-орієнтованих дисциплін базової 
спеціальності.

Показники успішності студентів за підсумками звітів з науково- 
педагогічної практики протягом звітніх років складають: успішність - 100%, 
якість -100%, середній бал -  5,0. Експертиза звітів з практики свідчить про їх 
відповідність вимогам та умовам, які передбачені положенням про практику та 
методичним вказівкам. Розбіжність в експертній оцінці результатів захисту 
звітів з науково-педагогічної практики від оцінки кафедри відсутня.

Протягом звітного періоду випускниками заявленої спеціальності денної і 
заочної форм навчання захищено 21 магістерську випускну роботу. Частка 
випускників, які захистили магістерську випускну роботу з оцінкою «добре» та
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«відмінно», становить 100%. Тематика робіт та їх зміст направлені на 
вирішення актуальних реальних наукових проблем галузі.

Аналіз якісних показників результатів державних іспитів вказує на 
високий рівень підготовки випускників під час державної атестації. Так, 
успішність складає -100%, якість -  100%, середній бал -  5,0.

Теоретичні та практичні знання та навички, а також відповідний рівень 
знань комп’ютерних прикладних програм, дозволяють студентам випускникам 
після закінчення ВНЗ працювати в державних, комерційних і спільних 
підприємствах галузі та займати провідні посади, відкрити власну справу по 
виготовленню швейних виробів. Значна частина випускників спеціальності 
8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» на сьогоднішній 
день займаються викладацькою і науковою діяльністю в Мукачівському 
державному університеті та Виноградівському державному коледжі.

Висновок. Показники успішності екзаменаційних сесій, що передували 
акредитації та порівняльні результати виконання комплексній контрольних 
робіт дозволяють зробити висновок про достатньо високий рівень підготовки 
фахівців заявленої спеціальності і відповідність діючим нормам. Експертна 
оцінка курсових робіт та проектів, звітів з практики та результатів 
державних іспитів встановила, що рівень якісних показників захисту практики 
та державної атестації випускників даного напряму відповідає встановленим 
вимогам.

8. Фінансово-господарська діяльність

Мукачівський державний університет підвідомчий Міністерству освіти 
та науки України і є самостійною юридичною особою, що діє на підставі 
Статуту та керується у своїй фінансово-господарській діяльності чинним 
законодавством України про вишу освіту, що базується на Конституції України, 
Законі України «Про освіту», Законі України «Про вищу освіту», Законі 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативно- 
правових актах Кабінету Міністрів України, МОН України, прийнятих 
відповідно до даних законодавчих актів.

Університет відповідно до нормативно-правових актів складає 
затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає їх 
МОНУ, органам Державного казначейства, ДПА, Держкомстату, Пенсійному 
фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань.

Голова експертної комісії Валько М.І. 15



Університет веде оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї 
роботи, складає та подає в установленому порядку статистичну звітність до 
органів, яким законодавством України надано право здійснювати 
контроль за відповідними видами діяльності.

Господарська діяльність Мукачівського державного університету 
спрямована на надання освітніх послуг. Фінансування Мукачівського 
державного університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету 
та додаткових джерел фінансування, а саме: коштів, одержаних від надання 
освітніх послуг; за науково-дослідні роботи виконані за замовленням; 
добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, 
установ, організацій, які використовуються на заходи, передбачені кошторисом 
(згідно Статуту затвердженого Міністерством освіти і науки України ЗО 
вересня 2008 року та Постанови Кабінету Міністрів України №659 від 
17.06.2002 року «Про затвердження переліку власних надходжень бюджетних 
установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання»). Усі кошти 
використовуються винятково за цільовим призначенням. За період 2012-2014 
рр. визначено тип фінансової стійкості для університету як абсолютна стійкість, 
тобто ВНЗ для забезпечення статутних завдань має достатньо та в повній мірі 
власних оборотних коштів.

Щорічно МДУ розробляє та затверджує головним розпорядником коштів 
(МОНУ) штатний розпис на відповідний рік в межах граничної чисельності та 
фонду оплати праці його працівників. Виплата заробітної плати професорсько- 
викладацького складу, адміністративного й обслуговуючого персоналу, 
стипендій та соціальні виплати проводяться своєчасно. Заборгованість за 
даними виплатами відсутня. Кредиторська заборгованість ВНЗ по загальному 
та спеціальному фондах відсутня. У повному обсязі профінансовано витрати із 
фонду соціального захисту на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу. 
Розбіжностей між даними різних форм звітності не виявлено.

В цілому фінансова політика ВНЗ спрямована на постійне покращення 
оплати праці і стипендіального забезпечення; умов праці і її стимулювання; 
покращення господарчої роботи з підтримання в належному стані всіх об’єктів 
навчального закладу; зміцнення матеріальної бази навчання та досліджень; 
забезпечення належних умов проживання в гуртожитку та соціальної підтримки 
працівників і студентів.

Висновок: Фінансова політика Мукачівського державного університету 
забезпечує відповідність матеріально-технічного і кадрового забезпечення 
нормативному рівню вимог акредитації щодо підготовки фахівців освітнього 
рівня «магістр» і спрямована на постійне покращення оплати праці і 
стипендіального забезпечення, умов праці та її стимулювання.
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9. Соціальна інфраструктура

Соціальна інфраструктура Мукачівського державного університету, 
відповідно до встановлених норм, направлена на розвиток соціально-побутової 
сфери, основними завданнями якої є зміцнення здоров’я студентів і 
співробітників, організація їх лікування та оздоровлення, попередження та 
профілактика захворювань, організація харчування, підтримка пільгових 
категорій студентського колективу (з наданням матеріальної допомоги), 
фінансова підтримка викладацького колективу, колишніх викладачів, ветеранів 
праці, безкоштовне оздоровлення найбільш незахищених у соціальному плані 
студентів.

Соціальна інфраструктура університету включає наступні об’єкти: 2 
їдальні, 2 буфети, 2 гуртожитки, медпункт, 2 спортивні зали, 2 спортивні 
майданчики.

Висновок: Загалом, організація соціальної інфраструктури МДУ 
відповідає нормам, встановленим для вищих навчальних закладів та забезпечує 
нормативні вимоги щодо акредитації.

10. Перелік зауважень контрольних органів та заходи з їх усунення

На підставі аналізу матеріалів акредитаційної справи зі спеціальності 
8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» та перевірки 
діяльності кафедри з підготовки фахівців за освітнім рівнем «магістр», яка 
проводилась в 2010р., експертною комісією було зазначено ряд рекомендацій, які 
кафедрою легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти 
враховані та виконані, а саме:

1) Щодо активізації роботи по залученню молодих співробітників до 
навчання в аспірантурі та докторантурі для задоволення потреб у  власних 
висококваліфікованих кадрах:
-  в листопаді 2011 р. викладач кафедри Ігнатишин М.Т. успішно захистив 
кандидатську дисертацію на тему "Розробка методики розрахунку напружено- 
деформованого стану та визначення механічних параметрів залізобетонних 
конструкцій мостів“, рішенням ВАК України від 17.02.2012 Ігнатишину М.І. 
присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук (ДК №004776);
-  в листопаді 2013р. Матвійчук С.С. за результатом захисту дисертації на 
тему «Удосконалення процесу проектування чоловічих штанів з урахуванням 
показників технологічності конструкції» (м.Хмельницький, Хмельницький
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національний університет), присуджено науковий ступінь кандидата технічних 
наук (спеціальність 05.18. 19. - технологія текстильних матеріалів, швейних і 
трикотажних виробів, диплом серії ДК № 012411, рішення Атестаційної 
колегії від 01 березня 2013 р., наказ № 309)
-  в квітні 2014 р. викладач кафедри Хімич В.1. успішно захистив кандидатську 
дисертацію на тему "Оцінка якості і конкурентоспроможності продукції 
взуттєвого виробництва за споживчими вимогами44, рішенням ВАК України від 
26.06.2014 Хімичу В.І. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук 
(ДК №023150).
-  в червні 2015 р. доц. кафедри Козарь О.П. -  захистила докторську дисертацію 
на тему «Розробка наукових основ створення формостійкого взутгя з 
використанням мінеральних композицій», рішенням Атестаційної комісії 
МОНУ (наказ МОНУ №988 від 29.09.2015) Козарь О.П. присуджено науковий 
ступінь доктора технічних наук

2) Щодо активізації науково-пошукової роботи кафедри відносно 
написання навчальних посібників та навчально - методичних розробок з дисциплін 
фахового циклу:

з метою забезпечення підготовки студентів заявленого рівня підготовки 
викладачами кафедри розроблено навчально-методичні розробки для всіх 
дисциплін фахового циклу. Також викладачами розроблено методичні матеріали 
для роботи студентів, за якими здійснено наповнення електронної системи 
навчання Моосіїе;

В 2010 році з грифом МОН вийшов з друку навчальний посібник 
“Проектування та виготовлення шкіргалантерейних виробів” Г.П. Якимової, 
Т.М. Садовнікової, Р.В. Росула .

В 2010 році вийшов з друку підручник з грифом МОН “Основи хімії та 
фізико-хімії полімерів”, автори Мигалина Ю.В., Козарь О.П.

О.П. Козарь, Т.Т. Рейс, Ю.І. Фордзюн прийняли участь у формуванні 
збірника наукових праць "Техническое регулирование: базовая основа качества 
материалов, товаров, и услуг", ЮРГУЭС м. Шахти, Ростовської області 
РФ, що вийшов у 2010 р. та опублікований в 2011р.

3) Щодо розширення матеріально-технічної бази та підвищення рівня 
забезпечення наукових лабораторій сучасним контрольно-вимірювальним 
обладнанням за рахунок можливості використання наукових лабораторій 
Ужгородського національного університету:

відповідно до тематик науково-дослідних робіт студентів викладачами 
кафедри забезпечується можливість проведення досліджень з використанням 
наукових лабораторій Ужгородського національного університету. Так, під
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керівництвом доц. Герасимова В.В. на базі наукових лабораторій Ужгородського 
національного університету було організовано ряд досліджень, зокрема з метою 
дослідження спеціального одягу було здійснено дослідження кислотно-лужного 
балансу матеріалів для одягу спеціального призначення.

4) Щодо рекомендацій започаткування налагодження міжнародної 
співпраці в області науково-технічної діяльності та можливостей стажування:

за ініціативи кафедри легкої промисловості, машинобудування і 
професійної освіти МДУ підписано угоди про співпрацю з Прешівським 
університетом в Пряшеві (Словаччина); спеціалізованим коледжем 
підприємництва (Зігесіпа ойЬопіа зсоїа рогіпікапіа), м. Пряшів (Словаччина), 
ведеться активна співпраця з угорським «Університетом Обудо». Також 
налагоджуються зв’язки з наукової співпраці з Кошіцким технічним 
університетом (Словакія) та з університетом Марібор (кафедра текстилю та 
дизайну (Словенія).

5) Щодо рекомендацій продовжувати практику укладання угод про 
сумісну науково-педагогічну співпрацю та стажування викладачів з зарубіжними 
навчальними закладами та профільними кафедрами провідних ВИЗ України:
- в період з 2010 по 2015 р.р. сім викладачів кафедри (Білей-Рубан Н.В., Попова 
А.І., Матвійчук С.С., Хімич В.1., Петрус Б.Б., Рейс Т.Т, Садовнікова Т.М.) 
пройшли стажування в Хмельницькому національному університеті; Іванчо Т.Р. 
проходила стажування у Київському національному університеті технологій та 
дизайну; викладачі Герасимов В.В., Сєдоухова Є.В., Гонда Л.П. активно 
співпрацюють з спеціалізованим коледжем підприємництва (8ігес1па осІЬота 
зсоїа росіпікапіа), м. Пряшів (Словаччина) по створенню спільної студентської 
колекції за етно-мотивами.

6) Щодо рекомендацій посилити профорієнтаційну роботу з формування 
контингенту студентів за ступенем «магістр»:
Викладачами кафедри здійснюється цілеспрямована та систематична 
профорієнтаційна діяльність з формування контингенту студентів, зокрема:

проведення роз’яснювальної та агітаційної роботи серед студентів 
випускників освітнього рівня «бакалавр» та ОКР «спеціаліст» спеціальності 
«Конструювання та технології швейних виробів» та інших напрямків 
підготовки та спеціальностей для перехресного вступу на базі диплому за ОКР 
«бакалавр» та «спеціаліст»;

організовано та проведено регіональний круглий стіл на тему 
«Реформування професійної освіти в контексті євро інтеграційних процесів» 
(2014р.), в якому прийняли участь представники галузевих підприємств, 
профосвіти краю та ліцеїв сфер послуг Закарпаття (Ужгородське вище
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комерційне училище КНТЕУ, Міжгірський професійний ліцей сфери послуг, 
ДНЗ «Мукачівський центр професійної освіти», Берегівський професійний 
ліцей сфери послуг);
- здійснюється популяризація спеціальності серед молоді Закарпаття та регіону 
шляхом висвітлення інформації про заходи з профорієнтації, що ініціюються 
МДУ в інтернет - ресурсах; розповсюдженням буклетів, флаєрів та постерів з 
рекламою випускових спеціальностей кафедри ЛПМ і ПО;
- здійснюється розробка та систематичне оновлення сайту Студентського 
будинку моди, сторінки кафедри в соціальних мережах;
- здійснюється організація та проведення Днів гостинності кафедри ЛПМ і ПО 
та участь в Днях відкритих дверей факультету та університету;
7) Щодо вивчення можливостей працевлаштування магістрів з використанням 
дослідницької складової отриманої освітньої кваліфікації:
- випускники -  магістри, які працевлаштовані в професійних освітніх закладах 
Закарпаття мають можливість застосовувати та розвивати дослідницьку складову 
отриманої освітньої кваліфікації, зокрема - Дулішкович Я.В. (Берегівський 
професійний ліцей сфери послуг), Ісак Ц.О. (Виноградівський державний коледж 
Мукачівського державного університету), Галущак Є.І. (старший лаборант 
кафедри ЛПМ і ПО МДУ), Шегута О. В. (Міжгірський професійний ліцей). 
Окрім цього, випускники, що працюють за фахом на підприємствах легкої 
промисловості, і займають інженерні посади, при вирішенні складних виробничих 
задач максимально застосовують набуті вміння проведення експерименту та 
обробки інформації.

Висновок: Рекомендації експертної комісії щодо підготовки фахівців 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» в 
Мукачівському державному університеті виконані повністю.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів Мукачівського 
державного університету та перевірки результатів діяльності щодо підготовки 
фахівців освітнього рівня «магістр» на місці, експертна комісія дійшла 
висновку, що програми освітньої діяльності та умови її здійснення, кадрове, 
навчально-методичне, наукове, матеріально-технічне та інформаційне 
забезпечення в цілому відповідають встановленим вимогам до даного рівня 
освітньої підготовки і можуть забезпечити гарантію якості вищої освіти.

1) Підготовка фахівців заявленої спеціальності організована в 
Мукачівському державному університеті з 2006 року (тоді в Мукачівському 
технологічному інституті). Профілюючою кафедрою для цієї спеціальності є

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК І ПРОПОЗИЦІЇ
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кафедра легкої промисловості, машинобудування і професійної освіти (ЛПМ і 
ПО). На сьогодні кафедра укомплектована кваліфікованим викладацьким і 
навчально-допоміжним складом з базовою вищою освітою.

2) Навчальний процес здійснюється за затвердженими навчальними 
планами для підготовки фахівців заявленої спеціальності. Наявні освітньо- 
кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми підготовки 
відповідають нормативним документам вищої освіти України, у відповідності 
до яких наведений перелік кваліфікаційних вимог до майбутньої соціально- 
виробничої діяльності. Соціально-гуманітарні та професійно-орієнтовані 
дисципліни враховують галузеву направленість та дозволяють забезпечити 
фахову компетентність майбутнім фахівцям.

3) На кафедрі ЛПМ і ПО у повному обсязі сформовані комплекси 
методичного забезпечення навчального процесу у відповідності до стандартів 
освіти вищих навчальних закладів, які містять:

- затверджені в установленому порядку варіативні частини освітньо- 
кваліфікаційних характеристик;

- програми навчальних дисциплін, що визначають їх змістовно- 
інформаційний обсяг, критерії успішності навчання та засоби діагностики 
контролю знань, тематичні плани лекцій, інструкційно-методичне забезпечення 
занять практичного спрямування, пакети поточних контрольних робіт за всіма 
циклами підготовки, завдання і методичне забезпечення самостійної роботи 
студентів, методики активізації процесу навчання тощо;

4) Викладачі, які забезпечують спеціальність 8.05160202 
«Конструювання та технології швейних виробів» Мукачівського державного 
університету активно працюють над впровадженням інформаційних технологій 
та новітніх комп'ютерних засобів у навчальний процес, а саме: електронних 
підручників, новітніх засобів мультимедіа, презентацій, програмних 
комплексів, відеотек для ілюстрації інформаційного матеріалу, модульних 
технологій, електронних конспектів лекцій та лабораторних практикумів. Це 
дозволяє оцінити інформаційне забезпечення навчального процесу за достатнім 
рівнем.
5) Показники кадрового забезпечення та якісного складу науково- 
педагогічних кадрів випускаючих кафедр відповідають критеріям вимог МОН 
України. Так, підготовку магістрів за спеціальністю «Конструювання та 
технології швейних виробів» у відповідності до навчального плану 
забезпечують 11 викладачів. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, що викладають лекційні курси 
обов’язкових дисциплін та лекційні курси вибіркових навчальних дисциплін
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вибіркової частини навчального плану магістра становить 100% (% від 
кількості годин), у тому числі на постійній основі - 100%.

6) 3 метою поліпшення навчального процесу, на кафедрі ЛПМ і ПО 
роль відводиться підвищенню кваліфікації та стажуванню викладачів. Зокрема, 
підвищення кваліфікації викладачів здійснюється у відповідності з програмами 
стажування в організаціях та підприємствах галузевої направленості, в 
провідних навчальних, наукових закладах, з якими укладено угоди про 
науково-педагогічну співпрацю та за рахунок участі в наукових та методичних 
семінарах і конференціях. Це дозволило активізувати наукову діяльність 
викладачів кафедри і підсилити змістовність методичного забезпечення.

7) Науково-дослідна робота кафедри ЛПМ і ПО проводиться за 
загальною тематикою «Створення нових матеріалів, сучасних технологій, 
моделювання технологічних процесів та методична обробка баз даних», з 
поділом за окремими напрямками наукової діяльності. Проблематика наукової 
направленості кафедри чітко простежується і в студентській науковій роботі. 
Це підтверджується публікаціями у фахових виданнях, участю у конференціях 
та виставковій діяльності, для організації та участі в яких щорічно залучається 
все більше молодих викладачів кафедри та кращий студентський актив 
заявленої спеціальності.

8) Формування набору студентів на напрям здійснюється в основному 
за рахунок державного бюджету та за рахунок коштів фізичних і юридичних 
осіб. Конкурс абітурієнтів на держбюджети місця на освітній рівень «магістр» за 
даною спеціальністю знаходиться в межах 1,4-ї-1,8, що відповідає нормативним 
показникам. Для розширення контингенту абітурієнтів, колективом кафедри 
організовуються різноманітні профорієнтаційні заходи, а саме:

Дні гостинності кафедр;
конкурси та виставки творчих та наукових робіт студентів; 
майстер-класи та ексирес-курси за різноманітною творчою та 

науковою тематикою;
конкурси та виставки творчих робіт учнів шкіл, гімназій, ліцеїв 

Закарпатського регіону («Майбутній кутюр’є»)
виступи та представлення матеріалів в засобах масмедіа.

9) Достатня кількість лабораторій та спеціалізованих кабінетів МДУ, 
оснащених необхідним технічним устаткуванням, приладами та обладнанням 
свідчить про належне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 
підготовки фахівців спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології 
швейних виробів». Особлива увага приділяється вдосконаленню рівня 
інженерно-комп'ютерного забезпечення дисциплін, основний акцент якої 
направлено на придбання актуальних пакетів прикладних програм.
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10) Важлива увага в Мукачівському державному університеті 
відводиться якості підготовки фахівців. Показники успішності і якості знань 
випускників кафедри ЛПМ і ПО заявленої спеціальності на період державної 
атестації, узгоджуються з наявними нормативами, що діють у сучасній вищій 
школі.

11) Багато уваги колективом МДУ та кафедрою ЛПМ і ПО зокрема, 
приділяється виховній роботі з студентами. Загальна концепція виховної 
роботи спрямована на всебічний розвиток особистості сучасного студента, що є 
основою збагачення інтелектуального потенціалу української молоді, її 
духовності й культури. З метою залучення студентської молоді до активного 
громадського життя та для формування професійної компетентності студентів 
заявленої спеціальності, кафедрою створено Студентський будинок моди, що 
включає такі структурні підрозділи: школа моделей; студія художніх виробів; 
школа дизайну; науково-виробничий центр моделювання виробів із шкіри; 
музей прикладного мистецтва Закарпаття.

12) Заслуговує уваги активна робота кафедри ЛПМ і ПО з міжнародної 
наукової та творчої співпраці, яка розвивається в таких напрямках:

участь у міжнародних науково-практичних конференціях, 
семінарах, симпозіумах;

участь у міжнародних виставках-ярмарках - активна участь у 
міжнародних фестивалях мод та конкурсах молодих дизайнерів;

ініціювання та участь викладачів і студентів в спільних творчих 
проектах з зарубіжними ВНЗ та установами;

налагодженню співпраці з перспективою стажування та видання 
наукових праць викладачів кафедри за кордоном.

13) За результатами аналізу поданих матеріалів акредитаційної справи 
та перевірки діяльності університету на місці, експертна комісія дійшла 
висновків, що усі необхідні документи, кадровий потенціал, матеріально- 
технічна база, навчально-методичне та інформаційне забезпечення, якість 
підготовки фахівців у цілому відповідають вимогам акредитації та 
забезпечують державну гарантію якості освіти.

На основі вищезазначеного експертна комісія вважає за можливе 
підготовку фахівців спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології 
швейних виробів» МДУ розглядати як основу для освітньої програми 
«Конструювання та технології швейних виробів» спеціальності 182 «Технології 
легкої промисловості» (згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 06 
листопада 2015 року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
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освіти, затверджено го постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 266»).

Вважаємо за необхідне висловити також з а у в а ж е н н я  та  
р е к о м е н д а ц і ї ,  які дозволять поліпшити якість підготовки фахівців 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 
Мукачівського державного університету.

1. Продовжити укомплектовування кафедри професорсько- 
викладацьким складом з науковими ступенями і вченими званнями за рахунок 
існуючого потенціалу науково-педагогічного колективу.

2. Посилити профорієнтаційну роботу щодо формування контингенту 
студентів за освітнім ступенем «магістр».

3. Продовжити роботу по підготовці та виданню навчальних 
посібників та підручників фахового спрямування.

4. Продовжувати роботу щодо вдосконалення навчально-методичних 
комплексів з професійно-орієнтованих дисциплін шляхом підготовки 
електронних навчальних засобів (Моосіїе) для забезпечення самостійної роботи 
студентів.

5. Для підвищення рівня якості наукових досліджень розширювати 
співпрацю з провідними іноземними університетами, збільшувати кількість 
наукових публікацій, що входять до науково метричних баз даних.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів Мукачівського 
державного університету та перевірки результатів діяльності на місці, 
експертна комісія пропонує експертній раді прийняти позитивне рішення щодо 
акредитації спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних 
виробів» з ліцензованим обсягом 5 осіб денної та 3 особи заочної форми 
навчання.

Голова експертної комісії, декан факультету інтегрованих технологій
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ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ 
КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) СТУДЕНТАМИ 

спеціальності 8.05160202 «К онструю вання та технології ш вейних виробів»
Мукачівського державного університету 

ОС «Магістр»

№ Дисципліна Ш иф р і назва 
спеціальності Група

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

Виконували
К К Р

Одержали оцінки при самоаналізі

С
ер

ед
ні

й
ба

л
У

сп
іш

ні
ст

ь
%

Як
іст

ь 
%

КІЛЬКІСТЬ %

5 4 3 2

кількість % кількість % кількість % кількість %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
І] икл дисциплін професійної та практичної підготовки

і
Охорона праці 
галузі, цивільний 
захист

8.05160202 
«Конструювання 
та технології 
швейних виробів»

ктшв
-11м 3 3 100 - - 3 100 - - - 4,0 100 100

2

Методологія
розробки
конкурентоспромо
жних швейних 
виробів

8.05160202 
«Конструювання 
та технології 
швейних виробів»

ктшв
-11м 3 3 100 2 66,6 1 33,4 - - - - 4,66 100 100

3
Інженерне 
проекту вання одягу 
та САПР

8.05160202 
«Конструювання 
та технології 
швейних виробів»

ктшв
-11м 3 3 100 1 33,4 2 66,6 - - - - 4,3 100 100

Всього 9 9 100 3 33,3 6 66,7 - - - - 4,33 100 100
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ПІДСУМКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЕРТАМИ ЯКОСТІ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 

спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

освітній с т у п і н ь  «Магістр»

№
п/п Курс

Шрифт
академічної

групи

Прізвище,
ініціали
студента

№ залікової 
книжки Тема курсового проекту

Оцінки

На захисті 
КП

За
експерти
перевірк

Дисципліна «Інженерне проектування одягу та САПР»

1 1 КТШВ-Пм Пристал А. М. 015600 Проектування системи моделей пальто жіночих та технологічного 
процесу їх виготовлення

добре добре

2 1 КТШВ-Пм Слава 0 . 0 . 015602 Проектування системи моделей суконь весіпьних та технологічного 
процесу їх виготовлення

відмінно відмінн

3 1 КТШВ-Пм Тегза М. С. 015603 Проектування системи моделей комплектів жіночих та технологічного 
процесу їх виготовлення

добре добре

Середній бал 4,33 4,33
Дисципліна «Проектування одягу на нетипові фігури»

1 1 КТШВ-1 їм Пристая А. М. 015600 Проектування моделі пальто жіночого на індивідуального споживача відмінно В ІД М ІН Н І

2 1 КТШВ-Пм Слава 0 . О. 015602 Проектування моделі сукні святкової жіночої на індивідуального 
споживача

відмінно В ІД М ІН Н І

3 1 КТШВ-Пм Тегза М. С.
015603 Проектування моделей комплекту жіночого на індивіду>ального 

споживача
добре добре

Середній бал 4,67 4,67

Розбіжність між результатами захист}' самоаналізу та експертної перевірки (балів) 0 балів

Голова експертної комісії, доктор технічних наук, професор, 
декан факультету інтегрованих технологій
і товарознавства Херсонського національного технічного університету

Експерт, кандидат технічних наук, професор кафедри техноло 
та конструювання швейних виробів Хмельницького національ

Ректор Мукачівського державного університету, 
доктор психологічних, наук, професор

М.І. Валько

____ М. О. Кущевський

_Т.Д. Щербан
(підпис)



»

ПІДСУМКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЕРТАМИ ЯКОСТІ І ПОВНОТИ ЗВІТІВ ПРО ПРАКТИКУ СТУДЕНТІВ 

спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

освітній ступінь «Магістр»

№
п/п Курс

Шрифт
академічної

групи

Прізвище, ініціали 
студента

Л« залікової 
книжки Місце проходження практики

Оцінки
На захисті 
звітів про 
практику

За
експертною
перевіркою

1 2 3 4 5 6 7 8
Н ауково-педагогічна практика

1 1 КТШВ-1 їм Пристая А. М. 015600 Лабораторії кафедри ЛПМ і ПО -  3 -й  корпус МДУ відмінно відмінно
2 1 КТШВ-Пм Слава О. О. 015602 Лабораторії кафедри ЛПМ і ПО -  3 -й  корпус МДУ відмінно відмінно

3 1 КТ111В-1ІМ Тегза М. С. 015603 Лабораторії кафедри ЛПМ і ПО -  3-й  корпус МДУ відмінно відмінно
Середній бал 5,0 5,0

Зведені показники контролю знань студентів:

На захисті звітів: за експертною оцінкою:
успішність, % -100 успішність, %  -  100
якість, %- 100 якість, %-100

Розбіжність між результатами захисту звітів про практику та експертної перевірки (балів) 0 балів

Голова експертної комісії, доктор технічних наук, професор, 
декан факультету інтегрованих технологій
і товарознавства Херсонського національного технічного університету

Експерт, кандидат технічних наук, професор кафедри технології 
та конструювання швейних виробів Хмельницького національного

Ректор Мукачівського державного університету, 
доктор психологічних, наук, професор

.1. Валько 

М. О. Кущевський 

Т.Д. Щербан



ПОГОДЖЕНО 
Голова експертної комісії

М.І.Валько 
20_К_р.

РДЖУЮ

Т.Д.Щербан 
20 іС р.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗРІЗІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ ДЛЯ

СТУДЕНТІВ
спеціальності

8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 

МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Група Дисципліна Дата
проведення

Час
проведення Ауд. Відповідальний

викладач

КТШВ(м)-11 Охорона праці галузі, 
цивільний захист

13.06.2016 10.00 12 Козарь О.П.

КТШВ(м)-11 Методологія розробки 
конкурентоспроможних 
швейних виробів

14.06.2016 10.00 40 Білей-Рубан Н.В.

КТШВ (м)-11 Інженерне проектування 
одягу та САПР

15.06.2016 10.00 40 Полуда С.И.

Декан факультету економіки, 
управління та інженерії МДУ

(підпис'
М.І. Стегней



АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗРІЗІВ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 

Мукачівського державного університету'

Виконували Оцінювання

Ё-Р «5» «4» «3» «2» -а
£ УХ

Група Дисципліна Контроль ч К-сть %
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % I*V

*

5
'2
к

* ~
£  3 с. оV

и

1 2 3 * 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15 16 17
Дисципліни професійної та практичної підготовки *

ЛШВ-Пм Охорона праці галузі, Під час самоаналізу 3 3 100 - - 3 100 - - - - 100 100 4,0
цивільний захист За контрольним вимірюванням 3 3 100 - - 3 100 - - - - 100 100 4,0

'озбіжності 0 0 0 - - 0 0 - - - - 0 0 0
ЛШВ-Пм Методологія розробки Під час самоаналізу 3 3 100 2 66.6 1 33,4 - - - - 100 100 4,66

конкурентоспроможних 
швейних виробів

За контрольним вимірюванням 3 3 100 2 66,6 1 33,4 - - - - 100 100 4,66

'озбіжності 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0
ЛШВ-Пм Інженерне проектування Під час самоаналізу 3 3 100 1 33.4 2 66,6 - - - - 100 100 4,3

одягу та САПР За контрольним вимірюванням 3 3 100 1 33,4 2 66,6 - - - - 100 100 4,3
озбіжності 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0

їозбіжності при оцінюванні ККР з дисциплін професійної
:а практичної підготовки при самоаналізі та експертній перевірці: середній бал (балів) -  0 балів

"олова експертної комісії, декан факультету інтегрованих технологій і товарознавства 
Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор

Експерт, професор кафедри технології та конструювання швейних виробів 
■Смельницького національного університету, кандидат технічних наук, проф

>ектор Мукачівського державного університету, доктор психологічних наук, п

М.І. Валько

М. О. Кущевський 

Т. Д. Щербан



Порівняльна відомість результатів самоаналізу 
та контрольних замірів залишкових знань студентів 

Мукачівського державного університету 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

ОС «МАГІСТР»

Дисципліиа: Охорона праці галузі, цивільний захист 
Курс: І ,  група: КТШВ-Пм 
Дата проведення ККР: 13.06.2016р.

№
п/п Прізвище, ініціали студентів № залікової 

книжки
Оцінки

самоаналіз за контрольним 
вимірюванням

1 Пристая А. М. 015600 добре добре
2 Слава О. О. 015602 добре добре
3 Тегза М. С. 015603 добре добре

Зведені показники контролю знань студентів:
Самоаналіз: Контрольне вимірювання:
середній бал -  4,0 середній бал -  4,0
успішність, % - 100 успішність, % - 100
якість, % - 100 якість, % - 100

Розбіжність між результатами самоаналізу та контрольних вимірювань залишкових знань 
(балів) -  0 балів

Голова експертної комісії, доктор технічних наук, професор, 
декан факультету інтегрованих технологій і товарознавства 
Херсонського національного технічного університету

Експерт, кандидат технічних наук, професор 
кафедри технології та конструювання швейн:
Хмельницького національного універси

Ректор Мукачівського державного уніве] 
доктор психологічних, наук, професор

М.І. Валько

М. О. Кущсвський 

Т.Д. Щербан



Порівняльна відомість результатів самоаналізу 
та контрольних замірів залишкових знань студентів 

Мукачівського державного університету 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

ОС «МАГІСТР»

Дисципліна: Методологія розробки конкурентоспроможних швейних виробів 
Курс: І , група: КТШВ-Нм 
Дата проведення ККР: 14.06.2016р.

№
п/п

•

Прізвище, ініціали студентів № залікової 
книжки

Оцінки

самоаналіз за контрольним 
вимірюванням

1 Пристая А. М. 015600 відмінно відмінно
2 Слава О. О. 015602 відмінно відмінно
3 Тегза М. С. 015603 добре добре

Зведені показники контролю знань студентів:
Самоаналіз: Контрольне вимірювання:
середній бал -  4,67 середній бал -  4,67
успішність, % - 100 успішність, % - 100
якість, % - 100 якість, % - 100

Розбіжність між результатами самоаналізу та контрольних вимірювань залишкових знань 
(балів) -  0 балів

Голова експертної комісії, доктор технічних наук, професор, 
декан факультету інтегрованих технологій і товарознавства 
Херсонського національного технічного університету

Експерт, кандидат технічних наук, професор 
кафедри технології та конструювання швейних виробів 
Хмельницького національного університету

Ректор Мукачівського державного уніві 
доктор психологічних, наук, професор /« ",

М.І. Валько

М. О. Кущевський

Т.Д. Щербан



Порівняльна відомість результатів самоаналізу 
та контрольних замірів залишкових знань студентів 

Мукачівського державного університету 
спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

ОС «МАГІСТР»

Дисципліна: Інженерне проектування одягу та САПР 
Курс: І , ірупа: КТШВ-ІІм 
Дата проведення ККР: 15.06.2016р.

№
п/п Прізвище, ініціали студентів № залікової 

книжки

Оцінки

самоаналіз за контрольним 
вимірюванням

1 Пристая А. М. 015600 відмінно відмінно
2 Слава О. О. 015602 добре добре
3 Тегза М. С. 015603 добре добре

Зведені показники контролю знань студентів:
Самоаналіз: Контрольне вимірювання:
середній бал -  4,33 середній бал -  4,33
успішність, % - 100 успішність, % - 100
якість, % - 100 якість, % - 100

Розбіжність між результатами самоаналізу та контрольних вимірювань залишкових знань 
(балів) -  0 балів

Голова експертної комісії, доктор технічних наук, професор, 
декан факультету інтегрованих технологій і товарознавства 
Херсонського національного технічного університету

Експерт, кандидат технічних наук, професор 
кафедри технології та конструювання швейних виробів 
Хмельницького національного університету.

Ректор Мукачівського державного унів 
доктор психологічних, наук, професо

(підпис)

М.1. Валько

М. О. Кущевський 

Т.Д. Щербан



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального закладу 
акредитаційних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти зі 

спеціальності 8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів»

Назва показника (нормативу)
Значення показника (нормативу) за освітнім 

ступенем «магістр»
норматив факт відхилення

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим 
напрямом (спеціальністю), погоджена з 
Радого міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласною, Київського, 
Севастопольською міськими державними 
адміністраціями

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна 
форма навчання/заочна форма навчання) 5/3 5/3 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

95 100 +5

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

50 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин) (за винятком військових 
навчальних дисциплін)

95 - -

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 
роботи

50 - -

з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної роботи в 
даному навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України або монографій, до одного доктора 
наук або професора)

40,
але не менше, 
ніж 1 доктор 

наук або 
професор на 25 
осіб ліцензова

ного обсягу

- -

2.3. Частка науково-педагоіїчних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у тому числі які працюють у даному 
навчальному закладі за основним місцем 50 1ПП 4-«:п



з них:
докторів наук або професорів (при 
розрахунку частки докторів наук або 
професорів дозволяється прирівнювати двох 
кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково-педагогічної роботи в 
даному навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України або монографій, до одного доктора 
наук або професора)

40,
але не менше, 
ніж І доктор 

наук або 
професор па 25 
осіб ліцензова

ного обсягу

40
1. Козарь О.П., 
д.т.н., професор,

2. Росул Р.В., 
к.т.н., доцент

3. Фордзюн Ю.І., 
к.т.н., доцент

-

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 
категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану спеціальності 
та працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи (% від кількості 
годин для кожного циклу дисциплін 
навчального плану)

- - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ - -

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної 
(фахової) підготовки, яку очолюс фахівець 
відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:
доктор наук або професор + + -
кандидат наук, доцент - -

3. Матеріально-технічна база
3.1 .Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних 
програм (у % до потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у 
% до потреби) 70 100 +30

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць 
на 100 студентів (крім спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

12 14 +2

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 
100 студентів (для спеціальностей, які 
належать до галузей знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 
"Мистецтво", крім спеціальності "Дизайн")

6 - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + -
3.6. Наявність спортивного залу + + -
3.7. Наявність стадіону або спортивного 
майданчика + + -

3.8. Наявність медичного пункту + + -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця (у тому числі 
варіативної компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 
* ___ і •



компоненти)
4.3. Наявність навчального нлану, 
затвердженого в установленому порядку

+ + -

4.4. Наявність навчально-методичного 
забезпечення для кожної навчальної 
дисципліни навчального плану (% від 
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних 
програм дисциплін 100 100 -

4.4.2. Планів семінарських, практичних 
занять, завдань для лабораторних робіт (% від 
потреби)

100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і тематик 
контрольних, курсових робіт (проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань 
для перевірки знань з дисциплін соціально- 
гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів 
практик (% від потреби) 100 100 -

4.7. Наявність методичних указівок щодо 
виконання дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів

+ + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної 
роботи студентіЬ (у тому числі 3 
використанням інформаційних технологій) 
(% від потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і 
вмінь студентів

+ + -

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 
навчальними посібниками, наявними у 
власній бібліотеці (% від потреби)

100 100 -

5.2. Співвідношення посадкових місць у 
власних читальних залах до загальної 
чисельності студентів (% від потреби)

5 6,3 +1,3

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями 8 35 +27

5.4. Можливість доступу викладачів і 
студентів до Інтернету як джерела 
інформації:
наявність обладнаних лабораторій 
наявність каналів доступу

+
+

+
+

6. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки с>ахівців), не менше, %
6.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:
6.1.1. Успішно виконані контрольні завдання,
% 90 - -

6.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 - -

6.2. Рівень знань студентів з природничо- 
наукової (фундаментальної) підготовки:
6.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, ПА



6.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 - -

6.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки:
6.3.1. Успішно виконані контрольні завдання,
% 90 100 + 10

6.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 50 100 + 50

6.4 Розбіжність між оцінками закладу 
освіти та оцінками експертів, бали

Оцінка
закладу

Оцінка
експерта

100% курсових робіт (проектів) з дисциплін 
фахової підготовки 0,04 4,5 4,5 -

100% звітів про практику 0,04 5,0 5.0 -

Рівень знань студентів зі спеціальної 
(фахової) підготовки::
- успішно виконані ККР, %
-  ЯКІСНО ВИКОІіаііІ ККР (оцінки «5» і «4»), %

90
50

100
100

100
100

-

100% магістерських робіт 0,04 5,0 5,0 -
7. Якісні характеристики підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

7.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 +

7.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 +

7.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному 
закладі за основним місцем роботи, які 
займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою підручників та 
навчальних посібників, %

100 100 +

8. Організація наукової роботи
8.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів - +

—

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

- + -

І олова експертної комісії, декан факультету інтегрованих технологій і товарознавства 
Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор

Експерт, професор кафедри технології та конструювання швейних виробів ?П7/ 
Хмельницького національного університету, кандидат технічних надк, лрофесдр ■>*, 'у 'ШктРектор Мукачівського державного університету, доктор психологічних наук, професорі*

ІУІ.І. Калько 

М. О. Кущевський 

Т. Д. ІЦербан


