ОПИС
документів для проведення акредитації
Найменування вищого навчального закладу:
Технологічний коледж Дніпровського державного технічного університету
Галузь знань 13 Механічна інженерія
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
ЗМІСТ
1
2
3

4

5
6
7

Заява про акредитацію на провадження освітньої діяльності
Копії установчих документів закладу освіти – юридичної особи
Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для
здійснення навчального процесу на строк, не менший необхідного для
завершення повного циклу освітньої діяльності
Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на
заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю
знань)
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
(переоформлена Ліцензія) розміщена в Єдиній державній електронній базі
з питань якості освіти станом на 05.07.2018р
Сертифікати про акредитацію
Звіт про діяльність ТК ДДТУ
Відомості про проектну групу
Копія освітньо-професійної програми
Копія освітньо-кваліфікаційної характеристики (варіативна)
Копія освітньо-професійної програми (варіативна)
Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього
1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності
2. Формування контингенту здобувачів освіти
3. Зміст підготовки фахівців
4. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти
5. Кадрове забезпечення освітнього процесу спеціальності 133 Галузеве
машинобудування
6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
7. Якість підготовки і використання випускників спеціальності
8. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти
9. Текстовий опис використання інформаційних ресурсів,
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів,
стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність
закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з
урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами

4
49

70

75
87
98
99
102
120
126
136
146
152
156
158
166
203
215
235

243

10. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи їх
усунення
11. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності
12. Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої
освіти (Порівняльна таблиця). Дотримання кадрових і технологічних
вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
13. Зведені відомості про дотримання акредитаційних умов у сфері вищої
освіти (порівняльна таблиця). Технологічні вимоги щодо якісних
характеристик підготовки фахівців освітньої діяльності у сфері вищої
освіти

8

Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника
закладу освіти, керівника проектної групи та членів якісного складу групи
забезпечення освітніх програм (документів про вищу освіту, науковий
ступінь, вчене звання)

Директор коледжу

248
250
254

259

261

Л.О.Олійник

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
І СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Технологічний коледж Дніпровського державного технічного
університету розпочав свою діяльність у 1961 році як Дніпродзержинський
заочний хіміко-технологічний технікум відповідно до розпорядження Ради
Міністрів СРСР від 02 червня 1961 року №621-Р та розпорядження Ради
народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного
району від 10 червня 1961 року №604-Р.
Згідно з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 14 грудня 1966 року
№2845-Р і наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 26 грудня
1966 року №1126 технікум був переведений до системи Міністерства хімічної
промисловості.
Відповідно до указу Президії Верховної Ради СРСР від 05 листопада
1980 року та наказу Міністерства хімічної промисловості від 02 квітня 1981
року №165/190 технікум підпорядковано Міністерству по виробництву
мінеральних добрив.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991
року №27, дозволом Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1991 року
№22826/33, наказом Міністерства освіти України від 28 листопада 1991 року
№231 технікум був віднесений до системи Міністерства освіти України.
Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 22 квітня 1994
року в технікумі разом із заочною формою з вересня 1994 року розпочато
підготовку фахівців за денною формою навчання, змінено назву і статус
навчального закладу на Дніпродзержинський хіміко-технологічний технікум.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 1997 року
№526 «Про вдосконалення мережі вищих професійно-технічних навчальних
закладів» та наказу Міністерства освіти України №218 від 20 червня 1997 року
на базі Дніпродзержинського хіміко-технологічного технікуму створено
Хіміко-технологічний технікум Дніпродзержинського державного технічного
університету як структурний підрозділ Дніпродзержинського державного
технічного університету.
На виконання листа – погодження Міністерства освіти і науки України
від 02.11.2007 року №1/11-7924 з 01.01.2008 року Хіміко-технологічний
технікум Дніпродзержинського державного технічного університету
перейменованона
Дніпродзержинський
технологічний
коледж
Дніпродзержинського державного технічного університету наказом ректора
Дніпродзержинського державного технічного університету від 27.11.2007 року
№758.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 року
№1209Дніпродзержинський технологічний коледж Дніпродзержинського
державного технічного університету перейменовано на Технологічний коледж
Дніпровського державного технічного університету.

У 2010 році за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України
навчальний заклад отримав диплом лауреата громадської акції «Флагмани
освіти і науки України».
Директор коледжу – Олійник Леонід Олексійович, доцент, кандидат
фізико-математичних наук, доктор філософії, викладач вищої категорії, має
педагогічне звання «Викладач-методист», закінчив Київський державний
університет у 1978 році, на посаді директора працює з 01.07.1998 року. У 2006
році Олійник Леонід Олексійович удостоєний почесного звання «Лицар
Вітчизни» з врученням золотого хреста честі і звитяги за високу національну
гідність, патріотизм та активну участь у розбудові Української держави, у
2007 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки
України, у 2010 році за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну
діяльність нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».
Загальну характеристику Технологічного коледжу Дніпровського
державного технічного університету наведено в таблицях 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
Підготовка фахівців освітньої програми Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування проводиться відповідно до
Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
(переоформлена Ліцензія) розміщеній в Єдиній державній електроній базі з
питань якості освіти станом на 05.07.2018 року та сертифікату про
акредитацію спеціальності 133 Галузеве машинобудування серія НД
№0485974 від 21.08.2017 року за освітньо-кваліфікаційним рівнем-молодший
спеціаліст.
Кількість здобувачів освіти на спеціальності 133 Галузеве
машинобудування за денною та заочною формами навчання складає 51 особа,
що становить 56,6% ліцензійного обсягу та відповідає нормативним умовам
(50%).

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Таблиця 1.1
№
з/п

1

2

3
4

5
6
7

8
9

Показники діяльності
Ліцензійний обсяг вищого навчального закладу
(осіб)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (осіб)
- бакалавр (осіб)
- спеціаліст (осіб)
- магістр (осіб)
Кількість здобувачів освіти, курсантів, слухачів
разом:
у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб)
- вечірня (осіб)
- заочна, дистаційна (осіб)
Кількість навчальних груп (одиниць)
Кількість напрямків підготовки та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців (одиниць)
у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- молодший спеціаліст (одиниць)
- бакалавр (одиниць)
- спеціаліст (одиниць)
- магістр (одиниць)
Кількість кафедр (предметних (циклових)
комісій), (одиниць)
з них випускових (одиниць):
Кількість факультетів (відділень) (одиниць)
Загальні навчальні площі будівель (кв. м.)
з них:
- власні (кв. м.)
- орендовані (кв. м.)
Навчальні площі, які здаються вищим
навчальним закладом в оренду (кв. м.)
Інше

Директор коледжу

Кількісні параметри
Денна
Заочна
(очна)
форма
форма
навчання
навчання
510

490

510

490

446

197

446

30

197
12

9

9

9

9

8

8

6
2
14897

6
14897

14897
-

14897
-

-

-

Л.О.Олійник

Шифр
галузі

07

Найменування галузі
знань

Назва спеціальності

Код
спеціаль
ності

Підготовка молодших спеціалістів
Фінанси, банківська справа та
072
страхування

Управління та
адміністрування

Ліцензова
ний обсяг
(осіб)

75

25

075

25

25

12

Інформаційні технології

Інженерія програмного забезпечення

121

25

25

27

Транспорт

Автомобільний транспорт

274

25

25

13

Механічна інженерія

Галузеве машинобудування

133

30

60

14

Електрична інженерія

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

141

100

100

19

Архітектура та будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

192

50

50

16

Хімічна та біоінженерія

Хімічні технології та інженерія

161

130

130

22

Охорона здоров’я

Фармація, промислова фармація

226

50

50

510

490

Директор коледжу

Ліценція

Серія НД №0485970
від 21.08.2017р. до 01.07.2027р.
Серія НД №0485971
від 21.08.2017р. до 01.07.2027р.
Серія НД №0485972
від 21.08.2017р. до 01.07.2027р.
Серія НД №0485973
від 21.08.2017р. до 01.07.2027р.
Серія НД №0485974
від 21.08.2017р. до 01.07.2019р.
Серія НД №0485975
від 21.08.2017р. до 01.07.2026р.
Серія НД №0485976 від
21.08.2017 року до 01.07.2019р.
Серія НД №0485977
від 21.08.2017р. до 01.07.2025р.
Серія НД №0485978 від
21.08.2017р. до 01.07.2026р.

Денне/заочне

Маркетинг

ВСЬОГО

Сертифікат про акредитацію,
термін дії сертифікату

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері
вищої освіти (переоформлена Ліцензія) розміщені в Єдиній
державній електроній базі з питань якості освіти станом на
05.07.2018р.

ПЕРЕЛІК ЛІЦЕНЗОВАНИХ І АКРЕДИТОВАНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
за якими здійснюється підготовка фахівців у Технологічному коледжі Дніпровського державного технічного
університету за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста 2018-2019 навчальний рік
Таблиця 1.2

Л.О.Олійник

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
у Технологічному коледжі Дніпровського державного технічного університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста за переліком 2015 року
Таблиця 1.3

07

Управління та
адміністрування

12
27

Інформаційні технології
Транспорт

Код
спеціаль
ності
Підготовка молодших спеціалістів
Фінанси, банківська справа та страхування
072
Маркетинг
075
Інженерія програмного забезпечення
121
Автомобільний транспорт
274

13

Механічна інженерія

Галузеве машинобудування

133

14

Електрична інженерія

Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

141

19

Архітектура та будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

192

16

Хімічна та біоінженерія

Хімічні технології та інженерія

161

22

Охорона здоров’я

Фармація, промислова фармація

226

Шифр
галузі

Найменування галузі
знань

Назва спеціальності

Освітня програма

Фінанси і кредит
Маркетингова діяльність
Розробка програмного забезпечення
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної
і нафтогазопереробної промисловості
Експлуатація, ремонт і енергопостачання міського
електротранспорту
Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
Будівництво та експлуатація будівель і споруд
Виробництво органічних речовин
Виробництво неорганічних речовин
Виробництво фармацевтичних препаратів

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 12 червня 2018 р. протокол №130 (наказ МОН України від 20.06.2018 №662) визнано
акредитованою освітню програму Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд за спеціальністью 141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, сертифікат серія УД № 04005258 від 20.06.2018 р. за рівнем вищої освіти молодший
спеціаліст. Строк дії сертифіката до 01.06.2023 р.

Директор коледжу

Л.О.Олійник

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
у Технологічному коледжі Дніпровського державного технічного університету за освітньо-кваліфікаційнимрівнем
молодшого спеціаліста за переліком 2007 року
Таблиця 1.4
Шифр
галузі

Найменування галузі знань

Назва спеціальності

Код
спеціальності

Ліцензований
обсяг (осіб)
(ЛО)
Денне Заочне

Сертифікат про
акредитацію, термін дії
сертифікату

Підготовка молодших спеціалістів

0501

Інформатика та
обчислювальна техніка

Розробка програмного забезпечення

5.05010301

25

25

0507

Електротехніка та
електромеханіка

Експлуатація, ремонт і енергопостачання
міського електротранспорту

5.05070204

60

60

0601

Будівництво та архітектура

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010101

50

50

0513

Хімічна технологія та
інженерія

Виробництво неорганічних речовин

5.05130102

70

70

1202

Фармація

Виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

50

50

255

255

ВСЬОГО

Директор коледжу

Л.О.Олійник

Серія НД-1 №0482077
від 20.04.2017р. до
01.07.2027р
Серія НД-1 №0478573
від 15.03.2016р. до
01.07.2026р.
Серія НД-1 №0471500
від11.08.2014р. до
01.07.2019р.
Серія НД-1 №0474373
від 15.04.2015р. до
01.07.2025р.
Серія НД-1 №0478574
від 15.03.2016р. до
01.07.2026р.

2 ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБІВАЧІВ ОСВІТИ
З метою проведення профорієнтаційної роботи в коледжі щорічно
розробляються заходи для організації прийому на навчання. Педагогічною
радою коледжу затверджуються «Заходи щодо забезпечення якісного
прийому здобівачів освіти на І-ІІ курси навчання», які містять різноманітні
види роботи із залучення шкільної молоді до вступу до коледжу.
Виконання заходів контролюється приймальною комісією, інформація
про хід виконання заслуховується на засіданнях приймальної комісії,
педагогічної ради, оперативних нарад.
Для проведення більш ретельної роботи безпосередньо в учнівських
колективах шкіл міста та навчальних закладах професійно-технічної освіти
школи та училища м. Кам’янське розподілені та закріплені між викладачами
коледжу. Протягом навчального року викладачі проводять зустрічі з
випускниками, беруть участь у батьківських зборах та проводять презентації
спеціальностей.
Інформаційний матеріал розміщується на сторінках міських та
обласних газет, рекламна інформація передається засобами міського
радіомовлення, міського телебачення, сайту коледжу та соціальними
мережами.
Для забезпечення якісного прийому та методичної допомоги майбутнім
абітурієнтам у коледжі працюють семимісячні курси з підготовки до вступу
для абітурієнтів, які бажають навчатись на базі повної загальної середньої
освіти та базової загальної середньої освіти. Навчання проводиться відповідно
до нормативних навчальних програм курсової підготовки.
Батьківські збори в академічних групах проводяться три рази на рік. На
початку навчального року проводяться загальні батьківські збори.
У коледжі працює «Рада з профілактики правопорушень і протидії
булінгу» яка реорганізована відповідно до рішення педагогічної ради
протокол №8 від 18.03.2019р..
Рішення про відрахування здобувачів освіти ухвалює педагогічна рада
коледжу за поданням відділення
та згодою здобувач освітиського
парламенту.
Показники формування контингенту здобувачів освіти освітньої
програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування наведено в таблиці 2.1.
Динаміка змін контингенту здобувачів освіти за денною формою
навчання наведено в таблиці 2.2.
Динаміка змін контингенту здобувачів освіти за заочною формою
навчання наведено в таблиці 2.3.

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю
133 Галузеве машинобудування
Таблиця 2.1
№
з/п
1

2

3

4

5

Роки
Показник
Ліцензований обсяг підготовки:
- денна форма
- заочна форма
Прийнято на навчання, всього (осіб):
- денна форма
- в тому числі за
держзамовленням
- заочна форма
- в тому числі за держзамовленням
- нагороджених медалями, або тих, що
отримали диплом з відзнакою
- таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію
- зарахованих на пільгових умовах, з
якими укладені договори на
підготовку
Подано заяв за формами навчання:
- денна форма (9кл.)
- денна форма (11кл.)
- денна форма (КР.)
- заочна форма
Конкурс абітурієнтів на місця
державного замовлення:
- денна форма (9кл.)
- денна форма (11кл.)
- денна форма (КР.)
- заочна форма
Кількість випускників ПТНЗ,
прийнятих на скорочений термін
навчання:
- на денну форму
- на заочну форму

Директор коледжу

2015 2016р.

2016 2017р.

2017 2018р.

2018 2019р.

30
60

30
60

30
60

30
60

12

12

11

12

12

12

11

12

19
15

17
15

16
15

17
15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
29

18
23

12
17

23
32

1,3
1,2

1,5
1,5

1,0
1,1

1,9
2,1

12
19

12
17

11
16

12
17

Л.О.Олійник

ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Денна форма навчання
Таблиця 2.2
№
з/п
1

2

3

Роки

Назва показника
Курс
Всього здобувачів освіти у ЗВО на 01.10.
відповідного року
в т.ч. зараховано на базі
освітньо-кваліфікаційним «Кваліфікований
робітник»
Кількість здобувачів освіти, яких
відраховано (всього):
в т.ч.
- за невиконання навчального плану
- за грубі порушення дисципліни
- у зв’язку з переведенням до інших ЗВО
- інші причини
Кількість здобувачів освіти, які
зараховані на старші курси (всього):
в т.ч.
- переведених із інших ЗВО
- поновлених на навчання
- зараховано на базі повної загальної середньої
освіти

2014-2015 курси

2015-2016 курси

2016-2017 курси

2017-2018 курси

2018-2019 курси

1

4

1

4

1

4

1

4

1

13

10

12

10

12

10

11

11

12

8

13

10

12

10

12

10

11

11

12

8

3

1

2

1

1

3

2

1

1

2

1

Директор коледжу

3

1

2

3

2

3

2

3

2

1

1

1

Л.О.Олійник

2

3

4

ДИНАМІКА ЗМІН КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Заочна форма навчання
Таблиця 2.3
№
з/п
1

2

Назва показника
Курс
Всього здобувачів освіти у ЗВО на 01.10.
відповідного року
в т.ч. зараховано на базі
освітньо-кваліфікаційним «Кваліфікований
робітник»
Кількість здобувачів освіти, яких відраховано
(всього):
в т.ч.
- за невиконання навчального плану

Роки
2014-2015 курси

2015-2015 курси

2016-2017 курси

2017-2018 курси

2018-2019 курси

1

4

1

4

1

4

1

2

15

17

17

16

15

16

1

16

16

15

16

1

1

1

3

4

1

2

2

22

19

1

17

15

19

13

17

4

2

3

1

5

2

1

2

1

4

2

1

1

18

2

3

2

3

2

3

1

- у зв’язку з переведенням до інших ЗВО

3

Кількість здобувачів освіти, які
зараховані на старші курси (всього):
в т.ч.
- переведених із інших ЗВО

1

1

3

- поновлених на навчання

3

- зараховано на базі повної загальної середньої
освіти

1

3

1

Директор коледжу

1

Л.О.Олійник

4
15
15

- за грубі порушення дисципліни

- інші причини

3

3 ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Підготовка молодших спеціалістів освітньої програми Обслуговування
та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування здійснюється
згідно із навчальним планом, затвердженим вченою радою ДДТУ від
31.03.2016 року протокол №4 та наказом ректора №221 від 31.03.2016 року.
Освітньо–професійна програма розроблена проектною групою (наказ
№22-НВ від 15.03.2018 року) Технологічного коледжу Дніпровського
державного технічного університету у складі:
Бутенко Віктор Миколайович – заступник директора з навчальнометодичної роботи, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Викладачметодист» – гарант і голова робочої групи;
Завальська Людмила Василівна – викладач, спеціаліст вищої категорії,
педагогічне звання «Викладач - методист», голова циклової комісії галузевого
машинобудування – член робочої групи;
Адаменко Марина Вікторівна – викладач, спеціаліст першої категорії, –
член робочої групи.
Зовнішню рецензію надав Москаленко Єгор Вікторович, головний
зварювальник ТОВ «Індустріальні технології України».
Освітньо-професійна програма погоджена та затверджена на засіданнях
педагогічної ради коледжу від 18.06.2018 року протокол №12 та Вченої ради
ДДТУ від 21.06.2018 року, протокол № 6.
У пояснювальній записці до навчального плану представлені
компетентності, якими повинен оволодіти здобувач освіти та програмні
результати навчання для всіх передбачених дисциплін.
Для розробки освітньо-професійної програми використано Галузевий
стандарт вищої освіти України із спеціальності 5.05050207 Обслуговування та
ремонт
обладнання
підприємств
хімічної
і
нафтогазопереробної
промисловості (освітньо-професійна програма, освітньо-кваліфікаційна
характеристика, засоби діагностики та їх варіативні складові).
На базі навчального плану складаються робочі навчальні плани, які розглядаються науково-методичною радою та затверджуються директором
коледжу.
З усіх дисциплін викладачами відповідних циклових комісій розроблені
навчальні та робочі програми. Навчальні програми містять у собі дані про
мету викладання дисципліни, вимоги до знань та умінь, які набуває здобувач
освіти після вивчення дисципліни, обсяг дисциплін у годинах та кредитах,
перелік тем та видів занять за змістовими модулями, організацію самостійної
роботи. Детальний зміст тем за видами занять, поєднання їх у модулі,
відомості про форми поточного та підсумкового контролю містяться у
робочих навчальних програмах дисциплін.
Навчальні та робочі програми розглянуто на засіданнях відповідних
циклових комісій та методичних комісій за напрямом підготовки і
затверджено директором коледжу (навчальні програми) і заступником
директора з НМР (робочі програми).

Для удосконалення організації навчального процесу в коледжі з 2004
року впроваджено кредитно-модульну систему обліку результатів навчальної
діяльності здобівачів освіти.
Метою впровадження кредитно-модульної системи є зближення
вітчизняної освітньої системи з європейською, надання здобувач освітиам
можливості продовжити навчання в іншому вищому навчальному закладі, а
також можливості використання досвіду і ресурсів навчального закладу для
поглиблення освіти.
Використання кредитно-модульної системи дозволило:
- чітко планувати всі види навчальної діяльності здобувачів освіти у
рамках тижневого навантаження;
- удосконалити організаційно-методичне забезпечення навчального
процесу, а саме: розробити положення ТК про розробку та оформлення
навчальної та робочої програм із дисциплін; оптимізувати робочі навчальні
плани та організаційну структуру навчального процесу; автоматизувати
отримання звітної навчальної документації, запровадити електронний журнал
обліку освітньої діяльності здобівачів освіти;
- впровадження кредитно-модульної системи дає можливість
випускникам коледжу швидше адаптуватися до умов навчання у ЗВО ІІІ-ІV
рівнів акредитації, зокрема, при продовженні навчання у Дніпровському
державному технічному університеті, Національному гірничому університеті,
Національній металургійній академії України.
До розділу додаються:
- освітно-професійна програма;
- освітно-професійна програма (варіативна);
- освітно-кваліфікаційна характеристика (варіативна);
- пояснювальна записка до навчального плану;
- навчальний план.

4 ВІДОМОСТІ
ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
На початку навчального року адміністрацією коледжу складаються
плани роботи: педагогічної та науково-методичної рад, виховної роботи,
навчально-методичного відділу, семінарів викладачів і кураторів, підготовки
до акредитації спеціальностей, проведення відкритих занять, проведення
атестації викладачів, проходження підвищення кваліфікації педагогічними
працівниками, плани роботи відділень коледжу, гуртків технічної творчості,
план з практичного навчання, плани виховної та спортивно-масової роботи.
Відповідно до плану контролю перевіряється навчально-виховна і навчальновиробнича робота, стан, ефективність експлуатації та розвиток матеріальнотехнічної бази, виконання рішень та директивних вказівок Міністерства
освіти і науки України.
На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання стосовно
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування: підготовка матеріально-технічної бази до навчального
року, самоаналіз спеціальності, робота бібліотеки із забезпечення
навчального процесу науковою та технічною літературою, нормативнозаконодавчою документацією, розробки програм практичної підготовки і
наскрізних програм практичного навчання.
На засіданнях науково-методичної ради коледжу заслуховуються
питання: удосконалення навчально-виховної роботи в коледжі, роль
кредитно-модульної системи навчання в формуванні професійно-ділових
якостей спеціаліста, результати підготовки робіт до огляду-конкурсу
методичної і дослідницької роботи, результати проведення олімпіад,
обговорення результатів вивчення передового педагогічного досвіду
викладачів, встановлення та закріплення творчих зв’язків з метою обміну
досвідом роботи з іншими навчальними закладами. Працівники методичного
кабінету визначають основні задачі педагогічного колективу коледжу на
навчальний рік, організовують роботу семінарів викладачів, засідань
циклових комісій. Також працюють над питаннями:
- впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально
виховному процесі;
- накопичування і систематизація матеріалів з питань навчальновиховної роботи;
- складання каталогів літератури щодо професійної підготовки
викладачів;
- підготовка виставок новинок психолого-педагогічної, методичної
літератури, періодичних видань з питань виховання, методів, форм і засобів
навчання;
- підготовка виставок кращих творчих робіт, курсових і дипломних
проектів, рефератів;

- організація проведення олімпіад, науково-практичних конференцій у
коледжі і підготовка до регіональних та обласних заходів роботи з
обдарованою молоддю;
- допомога викладачам у підготовці до атестації;
- інформування викладачів про нову навчально-методичну й
педагогічну літературу;
- консультація викладачів з питань створення комплексу навчальнометодичного забезпечення дисциплін навчального плану, питань виховання,
педагогіки, організації, змісту й оформлення методичної роботи, виконання й
удосконалення науково-дослідницької роботи, вивчення, узагальнення й
розповсюдження кращого передового педагогічного досвіду викладачів
коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти та його
впровадження;
- сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача,
створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення
кваліфікації педагогічних працівників;
- підтримання ділових зв’язків із методичними кабінетами
Дніпровського державного технічного університету, Національного
гірничого університету (м. Дніпро).
Коледж є базовим для Кам’янського регіону, до якого входять 12
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
У коледжі запроваджено автоматизовану систему управління
освітньою діяльністю (АСУ ОД), що дає змогу оптимізувати управління
освітнім процесом в умовах кредитно-модульної системи. Автоматизована
систему управління освітньою діяльністю дозволяє реалізувати у вигляді
електронного журналу контроль та оцінювання знань здобівачів освіти,
створити електронний банк навчальних та робочих програм, вести
планування навантаження та облік його відпрацювання викладачами.
Серед членів педагогічного колективу коледжу є голови міських
методичних об’єднань Кам’янського регіону: із соціальних дисциплін –
Дружиніна І.В., дисциплін економічного напряму – Брінцова В.Є., із фізики –
Ішалєєва О.С., із правознавства – Карповський В.О., з математичних
дисциплін – Чернуська А.В. Вони організовують та проводять на базі
навчального закладу олімпіади, конкурси, конференції регіонального та
обласного рівня для здобувачів освіти ЗВО І-ІІ р.а.
Здобувачі освіти освітньої програми Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування забезпечені методичними
вказівками з організації самостійної роботи, методичними вказівками,
інструкціями з виконання практичних, лабораторних робіт, курсових і
дипломних проектів із застосуванням прикладних комп’ютерних програм.
Методичне забезпечення переддипломної практики складено
відповідно до Положення «Про організацію освітнього процесу в
Технологічному коледжі ДДТУ».
Забезпечення навчальними програмами наведено в таблиці 4.1.

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін наведено в таблиці 4.2.
Методичне забезпечення курсового проектування наведено в таблиці
4.3.
Забезпечення програмами і базами для проходження практики
представлено в таблиці 4.4.
Методичне забезпечення державної атестації наведено в таблиці 4.5.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ
Таблиця 4.1
№
з/п

Найменування дисципліни
за навчальним планом

1
2
3
4

Філософія
Соціологія
Культурологія
Економічна теорія
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Фізичне виховання
Психологія
Політологія
Вища математика
Фізика
Матеріалознавство
Екологія
Безпека життєдіяльності
Основи менеджменту і маркетингу
Креслення
Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання
Електротехніка
Технологія обробки матеріалів
Процеси і апарати
Основи технології галузі
Основи проектування
Технічна механіка
Обладнання підприємств галузі
Технічне обслуговування та ремонт
обладнання підприємств галузі
Економіка підприємств галузі
Комп'ютерна графіка
Контроль та керування хіміко-технологічними
процесами

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Відмітка про
наявність
програми
(так/ні)
так
так
так
так

Найменування
розробника
програми
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ

так

ТК ДДТУ

так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так
так

ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ

так

ТК ДДТУ

так
так
так
так
так
так
так

ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ

так

ТК ДДТУ

так
так

ТК ДДТУ
ТК ДДТУ

так

ТК ДДТУ

№
з/п
30
31
32

Найменування дисципліни
за навчальним планом
Гідравліка, насоси та компресори
Інформатика і комп’ютерна техніка
Охорона праці в галузі

Директор коледжу

Відмітка про
наявність
програми
(так/ні)
так
так
так

Найменування
розробника
програми
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ
ТК ДДТУ

Л.О.Олійник

ВІДОМОСТІ ПРО КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Таблиця 4.2
Інформація про наявність (“+», “–»або немає потреби)
Найменування навчальної дисципліни згідно з
навчальним планом

1
Філософія
Соціологія
Культурологія
Економічна теорія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Фізичне виховання
Психологія
Політологія
Вища математика
Фізика
Матеріалознавство
Екологія
Безпека життєдіяльності

питань,
завдань для
задач,
планів
завдань для
завдань для
самостійної завдань або
навчального практичних лаборатор
комплексної
роботи
кейсів для
контенту (семінарськи
них
контрольної
здобівачів поточного та
х) занять
робіт
роботи
освіти*
підсумково
го контролю
2
3
4
5
6
7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-

-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

1
Основи менеджменту і маркетингу
Креслення
Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання
Електротехніка
Технологія обробки матеріалів
Процеси і апарати
Основи технології галузі
Основи проектування
Технічна механіка
Обладнання підприємств галузі
Технічне обслуговування та ремонт обладнання
підприємств галузі
Економіка підприємств галузі
Комп'ютерна графіка
Контроль та керування хіміко-технологічними
процесами
Гідравліка, насоси та компресори
Інформатика і комп’ютерна техніка
Охорона праці в галузі

Директор коледжу

2

3

5

6

7

+
+

4
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

-

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

-

+

+

+

+
+

+
+

-

+
+

+
+

+
+

+

+

-

+

+

+

+
+
+

+

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

Л.О.Олійник

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Таблиця 4.3
Семестр, в якому
передбачена
курсова робота
(проект)

Найменування навчальної
дисципліни

Інформація про наявність
(“+»або “-»)
тематики
методичних
курсових робіт
розробок
(проектів)

Технічна механіка

2

+

+

Обладнання підприємств галузі

8

+

+

Економіка підприємств галузі

8

+

+

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМАМИ І БАЗАМИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
ПРАКТИКИ
Таблиця4.4
Семестр,
в якому
Найменування
передбач
практики
ена
практика

Інформація
Трива
про
лість
наявність
практи
програм
ки
практик
(у тижнях) («+» або
«-»)

2

3

4

5

Переддипломна
практика

8

4

+

Директор коледжу

Інформація
про
Найменування
наявність
бази для
угод про
проходження проходження
практики
практик
(№, дата,
строк дії)
6
7
10.02.2019 р.
ПАТ
№0717
«ДНІПРОАЗОТ» Термін дії до
26.05.2019 р.

Л.О.Олійник

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

Таблиця 4.5
Інформація про наявність(«+» або «-»)

Найменування виду
державної атестації
(державіний екзамен,
дипломна робота (проект))

Методичні
розробки

Тематика
дипломних
робіт
(проектів)

Програми
державних
екзаменів

Дипломний проект

+

+

-

Директор коледжу

Л.О.Олійник

5 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
У підготовці фахівців з освітньої програми Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування бере участь 21 викладач. Усі
викладачі мають кваліфікаційну категорію, пройшли підвищення кваліфікації,
атестовані, мають нормативні показники з профактивності.
Інформація про якісний склад педагогічних працівників, які
забезпечують навчальний процес підготовки, наведено в таблиці 5.1.
Інформація про склад циклової комісії галузевого машинобудування,
наведено в таблиці 5.2.
Інформація про якісний склад групи забезпечення міститься у таблиці
5.3.
Інформація про завідувача групи забезпечення та голову циклової комісії
наведено у таблиці 5.4.
Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають
лекційні години навчального плану освітньої програми Обслуговування та
ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, наведено у таблиці 5.5.
Члени групи забезпечення не входять до жодної групи забезпечення
коледжу або іншого ЗВО в поточному семестрі. 66,6 відсотків членів групи
забезпечення мають вищу кваліфікаційну категорію, що більше нормативного
показника, встановленого Ліцепзійними умовами.
На одного члена групи забезпечення припадає 17 здобувачів освіти при
загальному контингенті 51 здобувач, що менше нормативного показника 30
здобувачів освіти.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 5.1

№
з/п

Найменуванн
я навчальної
дисципліни
(кількість
лекційних
годин)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача

1

2

3

1

Філософія
(18)

Кравченко
Віктор
Степанович

Найменуван
ня посади
(для
сумісників
— місце
основної
роботи,
найменуван
ня посади)
4

Найменування закладу,
який закінчив викладач,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту

Категорія,
педагогічне
звання (в разі
наявності —
науковий
ступінь, вчене
звання)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата
видачі)

5
6
7
ОБОВ`ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни загальної підготовки

Викладач

Київський ордена Леніна
державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, 1978р.
Філософія,
філософ, викладач
філософських дисциплін

Спеціаліст
вищої
категорії

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»,
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів.
Методика викладання
дисциплін: Політологія,
Філософія
Психологія, Социологія
28.01.- 08.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01403-19

Примітки*

8

30.13
1. Методичні рекомендації щодо
особливостей викладання дисципліни
«Основи філософських знань» для
здобівачів освіти коледжу. Збірник
робіт для підгтовки здобівачів освіти за
ОКР молодшого спеціаліста. Випуск 3.
(за заг.редак- цією Олійника Л.О.) Камянське: ДДТУ, 2017.
2. Методичні вказівки для здобівачів
освіти заочного відділення з дисципліни
«Основи філософських знань» 20с.,
2018р.
3. Практичні поурочні завдання з
дисципліни «Людина і світ», с. 10,
2016р.
30.15
«Євангельська правда як правда
народна» Всеукраїнська православна
газета «Наша віра», №4-5, 2017р.

1

2

2

Соціологія
(14)

3

Дружиніна
Інна
Вікторівна

4

Викладач

5

Дніпропетровський
державний університет,
1996р.
Соціологія,
соціолог, викладач
соціально-гуманітарних
дисциплін

6

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

7

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»,
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів.
Методика викладання
дисциплін: Історі України,
Політологія, Філософія
Психологія, Социологія
21.01.- 01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01390-19
КЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти». Вчителі історії,
правознавства та суспільних
дисциплін.
30.03.-09.06.2015р.
Свідоцтво СПК № 2678

8
30.16
Методичне об’єднання викладачів
історії України та суспільних дисциплін
30.17
Досвід практичної роботи 40 років

30.10
Голова циклової комісії гуманітарних
дисциплін
30.13
1. Контроль знань з дисципліни
«Соціологія». Збірка тестових завдань
для різних видів контролю.
2. Використання соціологічних
опитувань у навчально-виховному
процесі ЗВО І-ІІ рівнів акредитації.
Методичний посібник для викладачів
3. Навчально-методичний комплекс по
організації самостійної роботи
здобівачів освіти з дисципліни Історія
України для здобівачів освіти усіх
спеціальностей
30.14
Обласні олімпіади з гуманітарних
дисциплін, член журі
30.15
«Особливості використання тестового
контролю у вивченні дисциплін
гуманітарного циклу здобувач
освітиами ЗВО І-ІІ рівнів акредитації»
Науково методичний альманах «Нива
знань», №4, 2017
30.16
Голова регіонального методичного
об’єднання викладачів історії України
та суспільних дисциплін

1

2

3

4

5

6

7
Підвищення кваліфікації,
КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти».
Вчителі історії, правознавства
та суспільних дисциплін.
17.10.-28.10.2016р.
Свідоцтво
СПК № ДН 24983906/6539-16

3

Культурологія
(10)

Донских
Тамара
Олексіївна

Викладач

Дніпропетровський
державний університет,
1988р.
Українська мова і
література,
філолог, викладач
української мови і
літератури

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»,
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів.
Методика викладання
дисциплін: Культурологія,
Українська мова за
професійним спрямуванням,
Історія України,
28.01.- 08.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01408-19
КВНЗ «Дніпровська академія
неперервної освіти»
Підвищення кваліфікації для
вчителів інтегрованого курсу
«Мистецтво», художньої
культури та музичного
мистецтва
05.11.-16.11.2018р.
Свідоцтво
СПК № ДН 41682253/7337

8
30.17
Досвід практичної роботи 19 років

30.13
1. Навчально-методичний комплекс по
організації самостійної роботи здобувач
освітиа з дисципліни «Культурології»,
с.49, 2014р.
2. Навчально-методичний комплекс по
організації самостійної роботи здобувач
освітиа з дисципліни «Української
літератури», 78с., 2016р.
3. Методичний словник з української
літератури, с.41с., 2017р.
30.14
Здобувачка освіти гр. Ф-16/9Д Плахота
Є.С. – 1-е місце на регіональному турі
конкурсу ім. Т.Шевченка та 4-те – на
обласному турі конкурсу ім.
Т.Шевченка.
30.15
Використання кейс-технології на
уроках української літератури. Збірник
статей та методичних вказівок ТК
ДДТУ. Випуск № 4. – Кам’янське,
2018р..
30.17
Досвід практичної роботи 30 років

1

4

5

2

Економічна
теорія
(16)

Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням)
(10)

3

Брінцова
Вікторія
Євгеніївна

Оникій
Наталія
Василівна

4

Викладач

Викладач

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, НР
№11877534, 1999,
менеджмент організацій,
економіст-менеджер.

Полтавський державний
педагогічний інститут ім.
В.Г. Короленка, МВ №
994446, 1985, українська
мова і література,
учитель української мови
і літератури середньої
школи.

6

7

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

Підвищення кваліфікації
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Економічна теорія, Економіка
і організація хімічних
виробництв, Виробничий
менеджмент, Страхування,
Основи підприємства
управлінської діяльності.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01392-19

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

Підвищення кваліфікації,
КЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти». Учитель історії та
художньої культури
21.09.-02.10.2015р.
Свідоцтво СПК № 6268
КЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти».
Вчителі української мови і
літератури.

8
30.10
1. Відповідальний секретаряь
приймальної комісії
2. Голова регіонального методичного
об’єднання викладачів економічних
дисциплін з 2014р.
30.13
1. Методичні вказівки для самостійного
вивчення з дисципліни «Основи
підприємництва і управлінської
діяльності», 50с., 2013р.
2. Методичні вказівки до самостійної
роботи з дисципліни «Економічна
теорія», 29с., 2014р.
3. Методичні вказівки для самостійного
вивчення з дисципліни «Виробничий
менеджмент», 50с., 2015р.
30.15
Стаття «Єдність процесу навчання та
виховання здобівачів освіти». Брінцова
В.Є. Збірка методичних розробок ДТК
ДДТУ. Випуск 2. 2016 р.
30.17
Досвід практичної роботи 19 років
30.13
1. Методична розробка «Самостійна
робота на уроках української мови та
літератури», 80с., 2016
2. Плани – конспекти практичних
занять з української мови, історії,
художньої культури, 2018
3. Конспекти лекцій з «Основ
діловодства» 150с., 2017
30.14
Підготовка до регіональної олімпіади з
історії України здобівачів освіти групи
ІПЗ-17/9 Ларікова Є. та Довженка О.,
які зайняли II та III місця відповідно.
30.15

1

6

2

Іноземна мова
(за
професійним
спрямуванням)
(6)

3

Вінніченко
Валерій
Михайлович

4

Викладач

5

Дніпропетровський
державний університет
ТВ № 770761
Французька мова і
література
філолог

6

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

7
17.10.-28.10.2016р.
Свідоцтво СПК
№ ДН 24983906/6549-05

Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Центральний інститут
післядипломної педагогічної
освіти. Методика викладання
дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням»
11.01.2016-10.06.2016р.
Свідоцтво
СП 35830447/0736-16

8
Розробки в журналі «Українська мова
та література в школі»:
1. Відкритий урок «Іван Франко –
митець світового значення», 22с.,2016
2. Урок розвитку зв’язного мовлення
«Чи потрібна нині совість»,15с., 2018
30.17
Досвід практичної роботи 32р. 10міс.
30.13
1. Тестові завдання з іноземної мови за
професійним спрямуванням. Всі
спеціальності. 50с,, 2017
2. Комплексні контрольні роботи з
іноземної мови за професійним
спрямуванням для здобівачів освіти
денного відділення. 50c., 2016
3. Методичні вказівки з іноземної мови
за професійним спрямуванням для
здобівачів освіти заочної форми
навчання. 30с., 2018
30.15
1. Методичні вказівки до практичних
робіт з дисципліни «Іноземна мова за
професійним спрямуванням»
спеціальність «Будівництво та
експлуатація будівель та споруд».
Збірка методичних розробок ДТК
ДДТУ. Випуск 2. 25с., 2016
2. Практичні роботи з іноземної мови за
професійним спрямуванням для
здобівачів освіти 3-го курсу денного
відділення. 36с., 2017.
30.16
Член методичного об’єднання
викладачів іноземних мов навчальних
закладів м. Кам’янське.
30.17
Досвід практичної роботи 24 р. 7міс.

1

7

8

2

Історія України
(26)

Фізичне
виховання
(6)

3

Дружиніна
Інна
Вікторівна

Грічус
Вадим
Вікторович

4

Викладач

Викладач

5

Дніпропетровський
державний університет,
1996р.
Соціологія,
соціолог, викладач
соціально-гуманітарних
дисциплін

Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури, УВ №
834210, 1991, фізична
культура і спорт,
викладач фізичної

6

Викладач.
Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

Спеціаліст
вищої
категорії

7

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»,
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів.
Методика викладання
дисциплін: Історі України,
Політологія, Філософія
Психологія, Социологія
21.01.- 01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01390-19
КЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти». Вчителі історії,
правознавства та суспільних
дисциплін.
30.03.-09.06.2015р.
Свідоцтво СПК № 2678

КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти».
Вчителі фізичної культури
19.10.-06.11.2015р.

8
30.10
Голова циклової комісії гуманітарних
дисциплін
30.13
1. Контроль знань з дисципліни
«Соціологія». Збірка тестових завдань
для різних видів контролю. 2017
2. Використання соціологічних
опитувань у навчально-виховному
процесі ЗВО І-ІІ рівнів акредитації.
Методичний посібник для викладачів.
2016
3. Навчально-методичний комплекс по
організації самостійної роботи
здобівачів освіти з дисципліни Історія
України для здобівачів освіти усіх
спеціальностей. 2018
30.14
Обласні олімпіади з гуманітарних
дисциплін, член журі
30.15
«Особливості використання тестового
контролю у вивченні дисциплін
гуманітарного циклу здобувачами
освіти ЗВО І-ІІ рівнів акредитації»
Науково методичний альманах «Нива
знань», №4, 2017
30.16
Голова регіонального методичного
об’єднання викладачів історії України
та суспільних дисциплін
30.17
Досвід практичної роботи 19 років
30.13
1. Методичні вказівки для самостійного
заняття фізичними вправами. 6с., 2017р.
2. Методичні вказівки
для самостійного виконання аутогенного
тренування, 6с., 2017р.

1

2

3

4

5
культури.

6

7
Свідоцтво СПК №7152
ВНЗ Укооспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів,
Методика викладання
дисциплін у вищій школі:
Фізичне виховання
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01391-19

9

Вища
математика
(36)

Кривенко
Тетяна
Григорівна

Викладач

Барнаульський
державний педагогічний
інститут, 1978р.
Математика,
Вчитель математики
середньої школи

Спеціаліст
Вищої
категорії

Підвищення кваліфікації,
КЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти».
Вчителі математики.
12.10.-10.12.2015р.
Свідоцтво СПК №6563
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів,
Методика викладання
дисциплін у вищій школі:
Вища математика
13.01.-24.01.2014р.

8
3. Методичні рекомендації
для проведення модульного контролю
знаньз предмету фізичне виховання для
здобівачів освіти технічного та
технолого- економічного відділень,
18с., 2017р.
30.14
Конференція на тему:
«Поширення принципів олімпізму у
вищих навчальних закладах України»
здобувач освіти – А.А. Громовий.
За доповідь 1 місце. 2016р.
30.15
Методичні вказівки з дисципліни
«Фізичне виховання», для самостійного
виконання дихальної гімнастики та
практики йоги. Випуск 2, 25с. - 2016р.
30.16
Участь у регіональних
методобєднаннях керівников
«Фізичного виховання»
30.17
Досвід практичної роботи 28 р. 4міс.
30.13
1. Навчально-методичні матеріали для
забезпечення самостійної роботи
здобівачів освіти всіх спеціальностей, 16с., 2017р.
2. Навчально-методичні матеріали для
забезпечення самостійної роботи з
дисципліни «Вища математика»
здобівачів освіти ІІ-го курсу, 32с.,
2016р.
3. Конспект лекцій з предмету
«Математика» для здобівачів освіти І
курсу, 300с., 2015р.
30.14
1. Участь в регіональному конкурсі
методичних розробок викладачів

1

10

2

Фізика
(42)

3

Паливода
Марина
Миколаївна

4

Викладач

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, НР №
35141267, 2008, фізика
твердого тіла, магістр з
фізики.

6

Викладач,
спеціаліст I
категорії

7

Підвищення кваліфікації,
КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти».
Вчителі фізики, астрономії та
правознавства.
04.04.-22.10.2016р.
Свідоцтво
СПК 24983906/2662-16
Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет

8
математики в номінації «Організація
самостійної роботи здобівачів освіти» І
місце. 2016р.
2. Підготовка здобувач освітиа к
регіональній олімпіаді з математики
серед здобівачів освіти
Дузь Д. І місце., 2016р.
3. Підготовка здобівачів освіти к
регіональній здобувач освітиській
конференції з математики серед
здобівачів освіти ЗВО І-ІІ р. а.
Дніпродзержинського регіону. Тема
«Геометрія та архітектура», ІІ місце,
2015р.
30.15
Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни «Математика» на
тему: «Похідна складеної функції»,
«Побудова графіка функції за
допомогою похідної» для здобівачів
освіти І-го курсу всіх спеціальностей
141 стор. Збірник методичних розробок
ДТК ДДТУ, 2016р.
30.17
Досвід практичної роботи 34 роки
30.13
1. Розробки практичних занять з
дисципліни «Фізика» для навчальних
закладів системи підготовки молодших
спеціалістів за спеціальністю 274
Автомобільний транспорт, с.45, 2016р.
2. Методичні вказівки до виконання
комплексної контрольної роботи з
курсу фізики (електрика та
електромагнетизм) для здобівачів
освіти ТК ДДТУ, с.39, 2016р.
3. Плани-конспекти уроків з дисципліни
«Астрономія», с.112, 2017р.
30.15

1

2

3

4

5

6

7
менеджменту освіти»,
центральний інститут
післядипломної
педагогічної освіти.
Викладачі коледжів.
Методика викладання
дисципліни “Фізика»
11.01.-10.06.2016р.
Свідоцтво
СП 35830447/0764-16
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1. Методичні вказівки до виконання
контрольних робіт з курсу фізики
(механіка)-39 с, 2013 р. Співавтор –
Ішалєєва О. С.
2. Інструкційні карти до лабораторних
робіт з фізики – 36 с., 2018р.
30.17
Досвід практичної роботи 8р. 11міс.

КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти». Вчитель інформатики
20.11.-28.12.2017р.
Свідоцтво
СПК № ДН 24983906/8938

11

Матеріалознав
ство
(38)

Завальська
Ілона
Володимирів
на

Викладач

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, КЛ
№ 005035, 1994, ливарне
виробництво чорних та
кольорових металів,
інженер-металург.

Викладач,
спеціаліст
вищої
категорії

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфіка
ції та перепідготовки
спеціалістів з курсу
«Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Креслення, Інженерна та
комп’ютерна графіка,
Теоретична та прикладна
механіка, Технічна механіка,
Нарисна геометрія та
інженерна графіка
21.01.- 01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01389-19

30.13
1. Інструкційні карти для проведення
практичних занять з дисципліни
«Матеріалознавство», с.31, 2015р.
2. Методичні вказівки для самостійної
роботи здобівачів освіти з дисципліни
«Креслення», 24с., 2015р.
3. Навчально - методичний комплекс з
дисципліни «Креслення» для виконання
практичних робіт, 110с., 2016р.
30.14
Керівництво постійно діючим здобувач
освітиським дослідницьким гуртком з
Комп'ютерної графіки
30.15
1. «Використання елементів
інтегрованого навчання під час
виконання курсових проектів»/Науковометодичний альманах «Нива знань»,
випуск №4, с.1, 2017р.
30.17

1

12

2

Екологія
(14)

3

Курусь
Олена
Вікторівна

4

Завідувач
відділення

5

Дніпропетровський
хіміко-технологічний
інститут, ТВ №921225,
1990, Технологія
рекуперації вторинних
матеріалів
промисловості, інженер
хімік-технолог
МАУП, КВ № 26017828,
2005, управління
персоналом і економіка
праці, економіст.

6

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

7

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Основи екології, Процеси та
апарати, Основи технології
галузі, Загальна хімічна
технологія, Хімічна
технологія органічних
речовин.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01383-19
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Досвід практичної роботи 17 років
30.7
Член експертної комісії при акредитації
спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних
закладах 2018рік - Калуський
політехнічний коледж, Слов'янський
хіміко- механічний технікум
30.10
Завідувач технічного відділення
30.13
1. Методичні вказівки і контрольні
завдання до самостійної роботи з
дисциплін Процеси і апарати, Основи
екології - 2016.
2. Завдання до практичних робіт з
дисциплін Основи екології, Основи
технології галузі - 2017.
3. Завдання до практичних робіт з
дисципліни Процеси і апарати - 2017.
30.14
1. Участь у міському конкурсі
наукових наукових доробків молоді
"Life Hack", ст. гр.ВФ-15-9 –д Зєнова
Є., Марунич А. - I місце в номінації
«Ресурсо-збереження».
2. 2018р. Участь у регіональній
олімпіаді з екології, гр. Ф-16-9-д
Марченко Дарія, ІІ місце.
3. 2018р. - Робота у складі жюрі
обласної олімпіади з екології.
4. 2018р. Участь у обласній олімпіаді з
екології, гр. Ф-16-9-д Марченко Дарія,
І місце.
30.15
1. Методика проведення дослідження
контролю якості водних ресурсів.Методична збірка технологічного

1

2

3

13

Безпека
життєдіяльност
і
(12)

Богомол
Ірина
Миколаївна

4

5

6

7

Секретардрукарка

Київський технологічний
інститут легкої
промисловості, 1991 р
Конструювання швейних
виробів,

Викладач,
спеціаліст I
категорії

Підвищення кваліфікації,
ДСНС України, Інститут
державного
управління у сферіцивільного
захисту.
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коледжу ДДТУ, випуск 4, 2018.
2. Тези доповіді «Вплив металургійних
шламів на ріст злакових культур». VII
Міжнародна конференція здобівачів
освіти, аспірантів та молодих вчених з
хімії та хімічної технології. –Київ, 2018.
3. Матеріали обласної науково методичної конференції викладачів
«Екологія, біологія, хімія, освіта 2018». Тема доповіді «Мобільне
навчання» Дніпропетровське обласне
методичне об’єднання викладачів
екології та біології ЗВО Ι-ΙΙ р.а., Дніпро
Тези доповіді «Екологічний стан
водних ресурсів нашого регіону».
Збірник статей Всеукраїнської науково
– практичної конференції «Екохім 2017».
4. Матеріали обласної науково методичної конференції викладачів
«ЕХО-2016». Тема доповіді
«Організація кабінету в навчальному
закладі Ι-ΙΙ рівня акредитації».
5. Дніпропетровське обласне методичне
об’єднання викладачів з екологічних
дисциплін ЗВО Ι-ΙΙ р.а., Дніпро.
Тема доповіді: «Вплив допоміжних
речовин при виробництві таблеток на
організм людини». Збірка матеріалів VII
науково- технічної конференції
здобівачів освіти, аспірантів і молодих
учених «Наукова весна-2016»
30.17
Досвід практичної роботи 14р. 10 міс.
30.7
Член групи зв’язку і оповіщення
цивільного захисту
30.13
1. Методичні рекомендації до

1

14

2

Основи
менеджменту і
маркетингу
(14)

3

Брінцова
Вікторія
Євгеніївна

4

Викладач

5
інженер – конструктор –
технолог

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, НР
№11877534, 1999,
менеджмент організацій,
економіст-менеджер.

6

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

7
Підвищення кваліфікації
викладачів навчальної
дисципліни Безпека
життєдіяльності
04.12. -13.12.2017р.
Свідоцтво
ІДУЦЗ 09511660 № 000001

Підвищення кваліфікації
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Економічна теорія, Економіка
і організація хімічних
виробництв, Виробничий
менеджмент, Страхування,
Основи підприємства
управлінської діяльності.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01392-19
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проведення семінарських занять з
дисципліни «БЖД», 18с., 2016 р.
2. Методичні рекомендації до
проведення практичних занять з
дисципліни «БЖД», 14с., 2017р.
3. Методичні вказівки до проведення
домашньої роботи з дисципліни
«БЖД», 10с., 2018р.
30.15
Методичні рекомендації до самостійної
роботи здобівачів освіти з дисципліни
«БЖД», Методичний збірник ТКДДТУ
випуск 4, 2018р.
30.14
Керівництво постійно діючим здобувач
освітиським дослідницьким гуртком з
Безпеки життєдіяльності
30.17
Досвід практичної роботи 10 років
30.10
1. Відповідальний секретаряь
приймальної комісії
2. Голова регіонального методичного
об’єднання викладачів економічних
дисциплін з 2014р.
30.13
1. Методичні вказівки для самостійного
вивчення з дисципліни «Основи
підприємництва і управлінської
діяльності», 50с., 2013р.
2. Методичні вказівки до самостійної
роботи з дисципліни «Економічна
теорія», 29с., 2014р.
3. Методичні вказівки для самостійного
вивчення з дисципліни «Виробничий
менеджмент», 50с., 2015р.
30.15
Стаття «Єдність процесу навчання та
виховання здобівачів освіти». Брінцова

1

15

16

2

Креслення
(15)

Взаємозамінніс
ть,
стандартизація
та технічні
вимірювання
(50)

3

Завальська
Ілона
Володимирів
на

Винокуров
Ігор
Володимиров
ич

4

Викладач

Викладач

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, КЛ №
005035, 1994, ливарне
виробництво чорних та
кольорових металів,
інженер-металург.

Дніпродзержинський
індустріальний інститут,
1986р.
Технологія
машинобудування,
металорізальні верстати і
інструменти,
Інженер-механік

6

Спеціаліст
вищої
категорії

Спеціаліст
вищої
категорії

7

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфіка
ції та перепідготовки
спеціалістів з курсу
«Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Креслення, Інженерна та
комп’ютерна графіка,
Теоретична та прикладна
механіка, Технічна механіка,
Нарисна геометрія та
інженерна графіка
21.01.- 01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01389-19
Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Центральний інститут
післядипломної педагогічної
освіти, Методика викладання
технічних дисциплін
Взаємозамінність,
Стандартизація та технічні
вимірювання, Використання
експлуатаційних матеріалів та
економія паливо-
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В.Є. Збірка методичних розробок ДТК
ДДТУ. Випуск 2. 2016 р.
30.17
Досвід практичної роботи 19 років
30.13
1. Інструкційні карти для проведення
практичних занять з дисципліни
«Матеріалознавство», с.31, 2015р.
2. Методичні вказівки для самостійної
роботи здобівачів освіти з дисципліни
«Креслення», 24с., 2015р.
3. Навчально - методичний комплекс з
дисципліни «Креслення» для виконання
практичних робіт, 110с., 2016р.
30.14
Керівництво постійно діючим здобувач
освітиським дослідницьким гуртком з
Комп'ютерної графіки
30.15
«Використання елементів інтегрованого
навчання під час виконання курсових
проектів» / Науково-методичний
альманах «Нива знань», випуск №4, с.1,
2017р.
30.17
Досвід практичної роботи 17 років
30.10
Голова циклової комісії автомобільного
транспорту.
30.13
1. Методичні вказівки до виконання
дипломного проекту для підготовки
молодших спеціалістів з напрямку
5.07010602 «Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів» денної та
заочної форми навчання
2. Методичні вказівки до виконання
курсового проекту з дисципліни

1

2

3

4

5

6

7
енергетичних ресурсів,
Основи технології, ремонту
автомобілів, Автомобільні
перевезення, Гідравліка,
насоси та компресори
11.01.2-10.06.2016
Свідоцтво
СП 35830447/0735-16

8
«Основи технології ремонту
автомобілів» для підготовки молодших
спеціалістів з напрямку 5.07010602
«Обслуговування та ремонт автомобілів
і двигунів» денної та заочної форми
навчання
3. Методичні вказівки до
конструкторської частини курсового
проекту з дисципліни «Основи
технології ремонту автомобілів» для
підготовки молодших спеціалістів з
напрямку 5.07010602 «Обслуговування
та ремонт автомобілів і двигунів»
денної и заочної форми навчання
30.14
1. Здобувач освіти групи АТ-16-кр-д
Фролов Б.О. посів ІІ місце в
регіональній науково-практичній
конференції «Здобувач освітиська
молодь та інновації», Індустріальний
коледж ДЗВО «Український державний
хіміко-технологічний університет»,
2017 р.
30.16
1. Стаття на тему «Покращення
конструкторської підготовки
автомеханіків за рахунок варіативної
частини навчального плану» /Нива
знань. – 2017. – №4. – с. 9. – Бібліогр.10
назв.
2. Методичні вказівки до
конструкторської частини курсового
проекту з дисципліни «Основи
технології ремонту автомобілів» /
Збірник статей та методичних вказівок
до курсових, контрольних, практичних
самостійних робіт для підготовки
здобівачів освіти за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого

1

17

2

Електротехніка
(29)

3

4

Мастеровенко

Олена
Іванівна

Викладач

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, 2000,
Електромеханічні
системи автоматизації та
електропривод,
інженер-електромеханік

6

7

Спеціаліст
вищої
категорії

Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Центральний інститут
післядипломної педагогічної
освіти, Методика викладання
електротехнічних дисциплін
Основи промислової
електроніки,
мікропроцесорної техніки та
автоматики, Налагодження
електроустаткування,
Надійність електроприводів,
Електропостачання
підприємств і цивільних
споруд, Монтаж, експлуатація
і ремонт електроустаткування
11.01.-10.06.2016р.
Свідоцтво
СП 35830447/0759-16

8
спеціаліста. Випуск 3. – Кам’янське:
ДДТУ – 2017. – с. 14-75.
30.13
1. Методичні вказівки та контрольні
завдання з дисципліни «Основи
промислової електроніки та мікросхемо
техніки»для здобівачів освіти
спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»,
75с., 2016р.
2. Методичні вказівки та контрольні
завдання з дисципліни «Монтаж і
експлуатація електроустаткування»
для здобівачів освіти спеціальності
5.05070104 25с., 2017р.
3. Контрольні завдання для визначення
залишкових знань з дисципліни
«Монтаж, експлуатація і ремонт
електроустаткування» спеціальності
141, 21с., 2017р.
30.14
Участь у регіональній здобувач
освітиській науково-практичній
конференції «Здобувач освітиська
молодь та інновації» в індустріальному
коледжі 20.11.2017 р. здобувачі освіти
гр.ЕТ-15-9-Д Логвінова В. та Щербанюк
М. отримали III місце.
30.15
1. Підготовка публікації методичних
вказівок до лекції на тему:
«Напівпровідникові прилади» з
дисципліни «Загальна електротехніка та
електрообладнання» для спеціальності
133 Галузеве машинобудування.
В методичній збірці ТКДДТУ випуск
№4, 2018р.
2. Використання електромагнетизму в

1

2

3

4

5

6

7

8
сучасних технологіях. Магнітна
левітація. - Методична збірка ЦК
Електротехніки, електромеханіки та
галузевого машинобудування, випуск
1, 2019.
30.16
1. Доповідь на метод об'єднання
«Ефективність застосування тестового
контролю знань». (2016р)
2. Доповідь на метод об'єднання
«Використання ресурсів мережі
Інтернет в навчальному процесі та
запобігання плагіату» 2018р.
30.17
Досвід практичної роботи 15р. 11м.

Вибіркові навчальні дисципліни (дисципліни загальної підготовки)

18

Політологія
(16)

Кравченко
Віктор
Степанович

Викладач

Київський ордена Леніна
державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, 1978р.
Філософія,
філософ, викладач
філософських дисциплін

Спеціаліст
вищої
категорії

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»,
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів.
Методика викладання
дисциплін: Політологія,
Філософія
Психологія, Социологія
28.01.- 08.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01403-19

30.13
1. Методичні рекомендації щодо
особливостей викладання дисципліни
«Основи філософських знань» для
здобівачів освіти коледж Збірник статей
та методичних вказівок до курсових,
контрольних, практичних, самостійних
робіт для підгтовки здобівачів освіти за
ОКР молодшого спеціаліста. Випуск 3.
(за заг.редак- цією Олійника Л.О.) Камянське: ДДТУ, 2017.
2. Методичні вказівки для здобівачів
освіти заочного відділення з дисципліни
«Основи філософських знань» 20с.,
2018р.
3. Практичні поурочні завдання з
дисципліни «Людина і світ», с. 10,
2016р.
30.15
«Євангельська правда як правда
народна» Всеукраїнська православна

1

2

19

Психологія
(20)

20

Технологія
обробки
матеріалів
(54)

3

Кравченко
Віктор
Степанович

4

Викладач

5

Київський ордена Леніна
державний університет
ім. Т.Г.Шевченка, 1978р.
Філософія,
філософ, викладач
філософських дисциплін

6

Спеціаліст
вищої
категорії

7

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»,
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів.
Методика викладання
дисциплін: Політологія,
Філософія
Психологія, Социологія
28.01.- 08.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01403-19
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газета «Наша віра», №4-5, 2017р.
30.16
Методичне об’єднання викладачів
історії України та суспільних дисциплін
30.17
Досвід практичної роботи 40 років
30.13
1. Методичні рекомендації щодо
особливостей викладання дисципліни
«Основи філософських знань» для
здобівачів освіти коледж Збірник статей
та методичних вказівок до курсових,
контрольних, практичних, самостійних
робіт для підгтовки здобівачів освіти за
ОКР молодшого спеціаліста. Випуск 3.
(за заг.редак- цією Олійника Л.О.) Камянське: ДДТУ, 2017.
2. Методичні вказівки для здобівачів
освіти заочного відділення з дисципліни
«Основи філософських знань» 20с.,
2018р.
3. Практичні поурочні завдання з
дисципліни «Людина і світ», с. 10,
2016р.
30.15
«Євангельська правда як правда
народна» Всеукраїнська православна
газета «Наша віра», №4-5, 2017р.
30.16
Методичне об’єднання викладачів
історії України та суспільних дисциплін
30.17
Досвід практичної роботи 40 років

Дисципліни професійної і практичної підготовки
Адаменко
Марина
Вікторівна

Викладач

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, 2005 р.
Технологія

Спеціаліст
I категорії

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»

30.10
Заступник відповідального секретаря
приймальної комісії
30.13

1

21

2

Процеси і
апарати
(52)

3

Курусь
Олена
Вікторівна

4

Завідувач
відділення

5
машинобудування
інженер – механік

Дніпропетровський
хіміко-технологічний
інститут, ТВ №921225,
1990, Технологія
рекуперації вторинних
матеріалів
промисловості, інженер
хімік-технолог
МАУП, КВ № 26017828,
2005, управління
персоналом і економіка
праці, економіст.

6

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

7
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Обладнання підприємств
галузі, Технічне
обслуговування та ремонт
обладнання підприємств
галузі, Технологія обробки
матеріалів, Технологія
конструкційних матеріалів.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01394-19

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Основи екології, Процеси та
апарати, Основи технології
галузі, Загальна хімічна
технологія, Хімічна
технологія органічних

8
1. Методичні вказівки для самостійної
роботи здобівачів освіти з дисципліни
«Технологія обробки матеріалів», 21с.,
2018р.
2. Методичні вказівки для здобівачів
освіти заочного відділення з дисципліни
«Обладнання підприємств галузі» 26с.,
2018р.
3. Методичні рекомендації до
проведення практичних занять з
дисципліни «Обладнання підприємств
галузі», 27с., 2017р.
30.15
Методичні рекомендації для розробки
курсового проекту з дисципліни
«Обладнання підприємств галузі»
спеціальності 133 Галузеве
машинобудування
Збірник методичних вказівок до
курсових, контрольних, практичних,
самостійних робіт для підготовки
здобівачів освіти за ОКР МС. Збірник.
Віпуск 2. 2016 рік. ДТК ДДТУ
30.17
Досвід практичної роботи 8р. 4міс.
30.7
Член експертної комісії при акредитації
спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних
закладах
2018рік - Калуський політехнічний
коледж, Слов'янський хімікомеханічний технікум
30.10
Завідувач технічного відділення
30.13
1. Методичні вказівки і контрольні
завдання до самостійної роботи з
дисциплін Процеси і апарати, Основи

1

2

3

4

5

6

7
речовин.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01383-19

8
екології - 2016.
2. Завдання до практичних робіт з
дисциплін Основи екології, Основи
технології галузі - 2017.
3. Завдання до практичних робіт з
дисципліни «Процеси і апарати» - 2017.
30.14
1. Участь у міському конкурсі
наукових наукових доробків молоді
«Life Hack», ст. гр.ВФ-15-9 –д Зєнова
Є., Марунич А. -1 місце в номінації
«Ресурсо-збереження».
2. 2018р. Участь у регіональній
олімпіаді з екології, гр. Ф-16-9-д
Марченко Дарія, ІІ місце.
3. 2018р. - Робота у складі жюрі
обласної олімпіади з екології.
4. 2018р. Участь у обласній олімпіаді з
екології, гр. Ф-16-9-д Марченко Дарія, І
місце.
30.15
1. Методика проведення дослідження
контролю якості водних ресурсів.Методична збірка технологічного
коледжу ДДТУ, випуск 4, 2018.
2. Тези доповіді «Вплив металургійних
шламів на ріст злакових культур». VII
Міжнародна конференція здобівачів
освіти, аспірантів та молодих вчених з
хімії та хімічної технології. –Київ, 2018.
3. Матеріали обласної науково методичної конференції викладачів
«Екологія, біологія, хімія, освіта 2018». Тема доповіді "Мобільне
навчання" Дніпропетровське обласне
методичне об’єднання викладачів
екології та біології ЗВО Ι-ΙΙ р.а., Дніпро
Тези доповіді «Екологічний стан
водних ресурсів нашого регіону».

1

22

2

Основи
технології
галузі
(45)

3

Курусь
Олена
Вікторівна

4

Завідувач
відділення

5

Дніпропетровський
хіміко-технологічний
інститут, ТВ №921225,
1990, Технологія
рекуперації вторинних
матеріалів
промисловості, інженер
хімік-технолог
МАУП, КВ № 26017828,
2005, управління
персоналом і економіка
праці, економіст.

6

7

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Основи екології, Процеси та
апарати, Основи технології
галузі, Загальна хімічна
технологія, Хімічна
технологія органічних
речовин.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01383-19

8
Збірник статей Всеукраїнської науково
– практичної конференції «Екохім 2017».
4. Матеріали обласної науково методичної конференції викладачів
«ЕХО-2016». Тема доповіді Організація
кабінету в навчальному закладі Ι-ΙΙ
рівня акредитації».
5. Дніпропетровське обласне методичне
об’єднання викладачів з екологічних
дисциплін ЗВО Ι-ΙΙ р.а., Дніпро.
Тема доповіді: «Вплив допоміжних
речовин при виробництві таблеток на
організм людини». Збірка матеріалів VII
науково- технічної конференції
здобівачів освіти, аспірантів і молодих
учених «Наукова весна-2016»
30.17
Досвід практичної роботи 14р. 10міс.
30.7
Член експертної комісії при акредитації
спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних
закладах
2018рік -Калуський політехнічний
коледж, Слов'янський хімікомеханічний технікум
30.10
Завідувач технічного відділення
30.13
1. Методичні вказівки і контрольні
завдання до самостійної роботи з
дисциплін Процеси і апарати, Основи
екології - 2016.
2. Завдання до практичних робіт з
дисциплін Основи екології, Основи
технології галузі - 2017.
3. Завдання до практичних робіт з
дисципліни Процеси і апарати - 2017.

1

2

3

4

5

6

7
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30.14
1. Участь у міському конкурсі
наукових наукових доробків молоді
«Life Hack», ст. гр.ВФ-15-9д Зєнова Є.,
Марунич А. - 1 місце в номінації
«Ресурсо-збереження».
2. 2018р. Участь у регіональній
олімпіаді з екології, гр. Ф-16-9-д
Марченко Д., ІІ місце.
3. 2018р. - Робота у складі жюрі
обласної олімпіади з екології.
4. 2018р. Участь у обласній олімпіаді з
екології, гр. Ф-16-9-д Марченко Дарія, І
місце.
30.15
1. Методика проведення дослідження
контролю якості водних ресурсів.Методична збірка технологічного
коледжу ДДТУ, випуск 4, 2018.
2. Тези доповіді «Вплив металургійних
шламів на ріст злакових культур». VII
Міжнародна конференція здобівачів
освіти, аспірантів та молодих вчених з
хімії та хімічної технології. –Київ, 2018.
3. Матеріали обласної науково методичної конференції викладачів
«Екологія, біологія, хімія, освіта 2018». Тема доповіді "Мобільне
навчання" Дніпропетровське обласне
методичне об’єднання викладачів
екології та біології ЗВО Ι-ΙΙ р.а., Дніпро
Тези доповіді «Екологічний стан
водних ресурсів нашого регіону».
Збірник статей Всеукраїнської науково
– практичної конференції «Екохім 2017».
4. Тема доповіді: "Проблема
фальсіфікації лікарських засобів в
Україні". Збірка матеріалів третьої VIII

1

23

2

Основи
проектування
(32)

3

Дегтяревська
Ірина
Іванівна

4

Викладач

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет,1994р.
Електропривід і
автоматизація
промислових установок
та технологічних
комплексів,
Інженер-електрик

6

7

Спеціаліст
вищої
категорії

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів,
Методика викладання
дисциплін у вищій школі:
Основи автоматики та
мікропроцесорної техніки,
Електробезпека,
Основи проектування ,
Електрична тяга,
Електрообладнання рухомого
складу.
28.01.-08.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01409-19

8
всеукраїнської науково- технічної
конференції здобівачів освіти,
аспірантів і молодих учених «Наукова
весна -2017» Секція 10 «Екологічні
проблеми регіону»
30.17
Досвід практичної роботи 14р. 10міс.
30.13
1. Методичні вказівки та контрольні
завдання з дисципліни «Електрична
тяга» для здобівачів освіти
спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»,
2016р.
2. Конспекти лекцій з предметів:
«Електрична тяга» 2016р., «Електричне
обладнання РС»; 2016р.», Вступ до
спеціальності» 2017р.
3. Завдання для вимірювання
залишкових знань з предмету «Системи
керування електричним приводом» для
спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка»
2017
30.14
Регіональна здобувач освітиська
конференція по енергозбереженню,
посіли II місце здобувачі освіти гр. ЕТ14-9-Д
Камшуков А., Вороненко В. 2016р.
30.15
Методичні рекомендації для розробки
курсового проекту з дисципліни
«Електричне обладнання рухомого
складу». Методична збірка ТК ДДТУ,
випуск №3, 2017р.
30.17
Досвід практичної роботи 20р. 11міс.

1

24

25

2

Технічна
механіка
(92)

Обладнання
підприємств
галузі
(130)

3

Завальська
Людмила
Василівна

Адаменко
Марина
Вікторівна

4

Викладач

Викладач

5

Дніпродзержинський
індустріальний інститут,
1972р.
Технологія
машинобудування,
металорізальні станки та
інструменти, інженермеханік

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, 2005 р.
Технологія
машинобудування
інженер – механік

6

7

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист»

Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Центральний інститут
післядипломної педагогічної
освіти. Методика викладання
фізико-технічних дисциплін:
Технічна механіка.
11.01.2016-10.06.2016р.
Свідоцтво
СП 35830447/0739-16

Спеціаліст I
категорії

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Обладнання підприємств
галузі, Технічне
обслуговування та ремонт
обладнання підприємств
галузі, Технологія обробки
матеріалів, Технологія
конструкційних матеріалів.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво

8
30.07
Голова циклової комісії Галузевого
машинобудування
30.13
1. Інструкційні карти для проведення
практичних занять з дисципліни
«Технічна механіка», 20с., 2016
2. Навчально-методичний комплекс з
організації самостійної роботи
Здобівачів освіти з дисципліни
«технічна механіка», 40с., 2016
3. Завдання з модульного контролю для
дисципліни «Технічна механіка», 10с.,
2016
30.15
Методичні вказівки до виконання
курсового проекту з дисципліни
«Технічна механіка» Методична збірка
ТК ДДТУ Віпуск 3. 2017 рік.
30.17
Досвід практичної роботи 43р. 5міс.
30.10
Заступник відповідального секретаря
приймальної комісії
30.13
1. Методичні вказівки для самостійної
роботи здобівачів освіти з дисципліни
«Технологія обробки матеріалів», 21с.,
2018р.
2. Методичні вказівки для здобівачів
освіти заочного відділення з дисципліни
«Обладнання підприємств галузі» 26с.,
2018р.
3. Методичні рекомендації до
проведення практичних занять з
дисципліни «Обладнання підприємств
галузі», 27с., 2017р.
30.15
Методичні рекомендації для розробки

1

26

2

Технічне
обслуговуванн
я та ремонт
обладнання
підприємств
галузі
(119)

3

Адаменко
Марина
Вікторівна

4

Викладач

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, 2005 р.
Технологія
машинобудування
інженер – механік

6

Спеціаліст I
категорії

7
ПК 01597997/01394-19

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів з
курсу «Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Обладнання підприємств
галузі, Технічне
обслуговування та ремонт
обладнання підприємств
галузі, Технологія обробки
матеріалів, Технологія
конструкційних матеріалів.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01394-19

8
курсового проекту з дисципліни
«Обладнання підприємств галузі»
спеціальності 133 Галузеве
машинобудування. Збірник методичних
вказівок до курсових робіт для
підготовки здобівачів освіти за ОКР
МС. Збірник. Віпуск 2. 2016 рік. ДТК
ДДТУ
30.17
Досвід практичної роботи 8р. 4міс.
30.10
Заступник відповідального секретаря
приймальної комісії
30.13
1. Методичні вказівки для самостійної
роботи здобівачів освіти з дисципліни
«Технологія обробки матеріалів», 21с.,
2018р.
2. Методичні вказівки для здобівачів
освіти заочного відділення з дисципліни
«Обладнання підприємств галузі» 26с.,
2018р.
3. Методичні рекомендації до
проведення практичних занять з
дисципліни «Обладнання підприємств
галузі», 27с., 2017р.
30.15
Методичні рекомендації для розробки
курсового проекту з дисципліни
«Обладнання підприємств галузі»
спеціальності 133 Галузеве
машинобудування
Збірник методичних вказівок до
курсових, контрольних, практичних,
самостійних робіт для підготовки
здобівачів освіти за ОКР МС. Збірник.
Віпуск 2. 2016 рік. ДТК ДДТУ
30.17
Досвід практичної роботи 8р. 4міс.

1
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2

Економіка
підприємств
галузі
(41)

3

Суханова
Ірина
Анатолієвна

4

Заступник
головного
бухгалтера

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, - Інститут
післядипломної освіти
1997 р.
Бухгалтерський облік,
контроль та аналіз
господарської діяльності
Економіст з
бухгалтерського обліку і
фінансів

6

Спеціаліст
вищої
категорії

7

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укооспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів,
Методика викладання
дисциплін у вищій школі:
Статистика, Казначейська
справа, Економіка
підприємств галузі
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01380-19

8
30.10
Заступник головного бухгалтера
30.13
1. Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни «Статистика»,15с.
2016.
2. Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни «Економіка
підприємств галузі»,25с. 2017.
3. Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни «Казначейська
справа»,18с. 2018.
30.15
1. Методичні вказівки для самостійної
роботи з дисципліни «Казначейська
справа», 2015, Методична збірка ДТК,
15с.
2. Методичні вказівки до лекції на тему:
«Ряди динаміки» з дисципліни
«Статистика»,2019, Методична збірка
ДТК, 15с.
30.17
Досвід практичної роботи 16 р. 3міс.

1

28

2

Комп'ютерна
графіка
(38)

3

Завальська
Ілона
Володимирів
на

4

Викладач

5

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, КЛ №
005035, 1994, ливарне
виробництво чорних та
кольорових металів,
інженер-металург.

6

Спеціаліст
вищої
категорії

7
Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфіка
ції та перепідготовки
спеціалістів з курсу
«Методика викладання
дисциплін у вищій школі» Креслення, Інженерна та
комп’ютерна графіка,
Теоретична та прикладна
механіка, Технічна механіка,
Нарисна геометрія та
інженерна графіка
21.01.- 01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01389-19

8
30.13
1. Інструкційні карти для проведення
практичних занять з дисципліни
«Матеріалознавство», с.31, 2015р.
2. Методичні вказівки для самостійної
роботи здобівачів освіти з дисципліни
«Креслення», 24с., 2015р.
3. Навчально - методичний комплекс з
дисципліни «Креслення» для виконання
практичних робіт, 110с., 2016р.
30.14
Керівництво постійно діючим здобувач
освітиським дослідницьким гуртком з
«Комп'ютерної графіки»
30.15
1. «Використання елементів
інтегрованого навчання під час
виконання курсових проектів»/Науковометодичний альманах «Нива знань»,
випуск №4, с.1, 2017р.
30.17
Досвід практичної роботи 17 років

Вибіркові навчальні дисципліни (дисципліни професійної і практичної підготовки)

29

Контроль та
керування
хімікотехнологічним
и процесами
(16)

Твердохліб
Еліна
Владильївна

Завідувач
навчальнометодичною
лабораторією

Азербайджанський
інститут нафти і хімії
ім. М.Азізбекова, 1987р.,
автоматизація і
комплексна механізація
хіміко-технологічних
процесів,
інженер з автоматизації

Спеціаліст
вищої
категорії

Підвищення кваліфікації,
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів,
Методика викладання
дисциплін у вищій школі:
Основи стандартизації,
Контроль та керування
хіміко-технологічними
процесами, Основи
автоматизації виробничих
процесів, Основи
автоматизації технологічних
процесів, Електротехніка
21.01.-01.02.2019р.

30.10
Завідувач навчально-методичної
лабораторії
30.13
1. Методичні рекомендації до
самостійної роботи і контрольні
завдання з дисциплін Контроль та
керування хіміко-технологічними
процесами, Основи автоматизації
хіміко-технологічних процесів, Основи
автоматизації виробництва, - 2016.
2.Завдання до практичних робіт з
дисциплін Контроль та керування
хіміко-технологічними процесами,
Основи автоматизації хіміко-

1

30

2

Гідравліка,
насоси та
компресори
(42)

3

Винокуров
Ігор
Володимиров
ич

4

Викладач

5

Дніпродзержинський
індустріальний інститут,
1986р.
Технологія
машинобудування,
металорізальні верстати і
інструменти,
Інженер-механік

6

Спеціаліст
вищої
категорії

7
Свідоцтво
ПК 01597997/01378-19

Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Центральний інститут
післядипломної педагогічної
освіти, Методика викладання
технічних дисциплін
Взаємозамінність,
Стандартизація та технічні
вимірювання, Використання
експлуатаційних матеріалів та
економія паливоенергетичних ресурсів,
Основи технології, ремонту
автомобілів, Автомобільні
перевезення, Гідравліка,
насоси та компресори
11.01.2-10.06.2016

8
технологічних процесів, Основи
автоматизації виробництва, - 2017.
3. Конспект лекцій з дисципліни Основи
стандартизації, - 2018
30.15
1. Методичні вказівки до лекції на тему:
«Контроль кількості і витрат речовини»
з дисципліни Контроль та керування
хіміко-технологічних процесів, Методична збірка технологічного
коледжу ДДТУ, випуск 4, 2018.
2. Методичні вказівки до виконання
розділу дипломного проекту
Автоматичний контроль виробництва
для здобівачів освіти спеціальностей
161 Хімічні технології та інженерія, 226
Фармація, - Методична збірка
технологічного коледжу ДДТУ, випуск
5, 2019.
30.17
Досвід практичної роботи 21 р. 8міс.
30.10
Голова циклової комісії автомобільного
транспорту.
30.13
1. Методичні вказівки до виконання
дипломного проекту для підготовки
молодших спеціалістів з напрямку
5.07010602 «Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів» денної и
заочної форми навчання
2. Методичні вказівки до виконання
курсового проекту з дисципліни
«Основи технології ремонту
автомобілів» для підготовки молодших
спеціалістів з напрямку 5.07010602
«Обслуговування та ремонт автомобілів
і двигунів» денної и заочної форми
навчання

1

31

2

3

4

5

6

Інформатика і
комп’ютерна
техніка
(17)

Бізюльова
Юлія
Валеріївна

Інженерпрограміст
(ЄДЕБО)

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, НР
№34873759, 2008,

Спеціаліст I
категорії

7
Свідоцтво
СП 35830447/0735-16

Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки
Полтавський університет
економіки і торгівлі

8
3. Методичні вказівки до
конструкторської частини курсового
проекту з дисципліни «Основи
технології ремонту автомобілів» для
підготовки молодших спеціалістів з
напрямку 5.07010602 «Обслуговування
та ремонт автомобілів і двигунів»
денної и заочної форми навчання
30.14
1. Здобувач освіти групи АТ-16-кр-д
Фролов Б.О. посів ІІ місце в
регіональній науково-практичній
конференції «Здобувач освітиська
молодь та інновації», Індустріальний
коледж ДЗВО «Український державний
хіміко-технологічний університет»,
2017 р.
30.16
1. Стаття на тему «Покращення
конструкторської підготовки
автомеханіків за рахунок варіативної
частини навчального плану» /Нива
знань. – 2017. – №4. – с. 9. – Бібліогр.10
назв.
2. Методичні вказівки до
конструкторської частини курсового
проекту з дисципліни «Основи
технології ремонту автомобілів» /
Збірник статей та методичних вказівок
до курсових, контрольних, практичних
самостійних робіт для підготовки
здобівачів освіти за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста. Випуск 3. – Кам’янське:
ДДТУ – 2017. – с. 14-75.
30.10
Підготовка та організація електронного
прийому документів, забезпечення
роботи бази ЄДЕБО

1

2

3

4

5
програмне забезпечення,
інженер-програміст.

6

7
Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів,
Методика викладання
дисциплін у вищій школі:
Основи програмування та
алгоритми, мови, Вступ до
спеціальності
Інформатика і комп’ютерна
техніка
28.01.-08.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01412-19
КЗ “Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти”.
Учитель інформатики та
математики
28.09.-16.10.2015р.
Свідоцтво СПК № 5973
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Охорона праці
в галузі

Бажан
Ніна

Заступник
директора з

Дніпродзержинський
індустріальний інститут,

Спеціаліст
вищої

ДП «Головний навчальнометодичний центр

8
30.13
1. Методичні вказівки до виконання
комплексної контрольної роботи з
дисципліни «Інформатика і
комп`ютерна техніка» , 2018р.
2.Конспекти лекцій з дисципліни
ОПАМ, 196с., 2017р.
3. Завдання до виконання практичних
робіт здобівачів освіти з дисципліни
ОПАМ, 2015р.
30.14
1. 2017 р. - Участь у регіональній
олімпіаді з інформатики та
комп'ютерної техніки, гр.ПЗ-15/9-Д
Громовой Анатолій, І місце ;
2. 2017р. - Робота у складі жюрі
регіональної олімпіади з інформатики
та комп'ютерної техніки.
3. 2018р. Участь у регіональній
олімпіаді з інформатики та
комп'ютерної техніки, гр. ПЗ-16/9
Лісовець Костянтин, ІІ місце.
4. 2018р. - Робота у складі жюрі
регіональної олімпіади з інформатики
та комп'ютерної техніки.
30.15
Збірник матеріалів VI регіональної
науково-практичної конференції
"Комп'ютерні інформаційні техїнології:
інновації, практичне використання".
с.33-38, 2016 р., КДЕТ.
30.16
Участь у регіональному методичному
об’єднанні викладачів «Інформатики та
обчислювальної техніки»
30.17
Досвід практичної роботи 9 р. 2міс.
30.10
Обов'язки керівника підрозділу

1

2
(14)

3
Дмитрівна

4
адміністратив
ної
господарсь
кої роботи

5
1986
Промислова
теплоенергетика,
інженер –
промтеплоенергетик

Директор коледжу

6
категорії

7
держгірпромнагляду
України», прошла навчання за
програмою для викладачів з
охорони праці ЗВО
20.12.2017р.
Посвідчення № 532-17-3

8
цивільного захисту
30.13
1. Методичні вказівки і контрольні
завдання для здобівачів освіти всіх
спеціальностей з дисципліни «Охорона
праці», 17с., 2017р.
2. Методичні вказівки для виконання
практичної роботи для здобівачів освіти
всіх спеціальностей з дисципліни
«Охорона праці в галузі», 16с., 2017р.
3. Конспект лекцій з дисципліни
«Охорона праці», 234с., 2017р.
30.15
Методичні рекомендації для виконання
контрольної роботи з дисципліни
«Охорона праці в галузі» для здобівачів
освіти заочної форми навчання всіх
спеціальностей.Збірка методичних
розробок ДТК ДДТУ. Випуск 2. ДДТУ,
2016.-221с.
30.17
Досвід практичної роботи 10. 10міс.

Л.О.Олійник

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Найменування
посади (для
сумісників —
місце основної
роботи,
найменування
посади)

1

2

3

1

Завальська
Людмила
Василівна

2

Адаменко
Марина
Вікторівна

Викладач

Викладач

Найменування
Категорія,
Найменування
закладу, який
педагогічне
навчальних дисциплін,
закінчив викладач
звання (в разі
які закріплені за
Відомості про підвищення кваліфікації
(рік закінчення,
наявності —
викладачем, та
викладача (найменування закладу, вид
спеціальність,
науковий
кількість лекційних
документа, тема, дата видачі)
кваліфікація згідно з
ступінь,
годин з кожної
документом про
вчене звання) навчальної дисципліни
вищу освіту)
4
5
6
7
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Дніпродзержинський
Підвищення кваліфікації,
індустріальний
Спеціаліст
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
інститут, 1972р.
вищої
Центральний інститут післядипломної
Технологія
категорії,
педагогічної освіти. Методика викладання
Технічна механіка
машинобудування,
педагогічне
фізико-технічних дисциплін: Технічна
(92)
металорізальні
звання
механіка.
станки та
«Викладач11.01.2016-10.06.2016р.
інструменти,
методист
Свідоцтво
інженер-механік
СП 35830447/0739-16
Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
Технологія обробки
економіки і торгівлі»
матеріалів
Спеціаліст,
Міжгалузевий інститут підвищення
(54)
Дніпродзержинськи
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з
Обладнання
й державний
курсу «Методика викладання дисциплін у
підприємств галузі
технічний
Спеціаліст
вищій школі» - Обладнання підприємств
(130)
університет, 2005 р.
I категорії
галузі, Технічне обслуговування та ремонт
Технічне
Технологія
обладнання підприємств галузі, Технологія
обслуговування та
машинобудування
обробки матеріалів, Технологія
ремонт обладнання
інженер – механік
конструкційних матеріалів.
підприємств галузі
21.01.-01.02.2019р.
(119)
Свідоцтво
ПК 01597997/01394-19

Примітка

галузевого машинобудування освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 5.2

8

30.17
30.13
30.15
30.17

30.10
30.13
30.15
30.17

3

4

5

Мастеровенко
Олена
Іванівна

Викладач

Бажан
Ніна
Дмитрівна

Заступник
директора з
адміністративн
ої господарсь
кої роботи

Твердохліб
Еліна
Владильївна

Завідувач
навчальнометодичною
лабораторією

Дніпродзержинськи
й державний
технічний
університет, 2000,
Електромеханічні
системи
автоматизації та
електропривод,
інженерелектромеханік

Спеціаліст
вищої категорії

Дніпродзержинський
індустріальний
інститут, 1986
Спеціаліст
Промислова
вищої категорії
теплоенергетика,
інженер –
промтеплоенергетик
Азербайджанський
інститут нафти і хімії
ім. М.Азізбекова,
1987р.,
автоматизація і
комплексна
механізація хімікотехнологічних
процесів,
інженер з
автоматизації

Директор коледжу

Спеціаліст
вищої
категорії

Електротехніка
(29)

Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Методика викладання
електротехнічних дисциплін Основи
промислової електроніки, мікропроцесорної
техніки та автоматики, Налагодження
електроустаткування, Надійність
електроприводів, Електропостачання
підприємств і цивільних споруд, Монтаж,
експлуатація і ремонт електроустаткування
11.01.-10.06.2016р.
Свідоцтво СП 35830447/0759-16

30.13
30.14
30.15
30.16
30.17

Охорона праці в
галузі
(14)

ДП «Головний навчально-методичний центр
держгірпромнагляду України», прошла
навчання за програмою для викладачів з
охорони праці ЗВО
20.12.2017р.
Посвідчення № 532-17-3

30.10
30.13
30.15
30.17

Контроль та
керування хімікотехнологічними
процесами
(16)

Підвищення кваліфікації,
Міжгалузевий інститут підвищення
кваліфікації та перепідготовки спеціалістів,
Методика викладання дисциплін у вищій
школі:
Основи стандартизації, Контроль та керування
хіміко-технологічними процесами, Основи
автоматизації виробничих процесів, Основи
автоматизації технологічних процесів,
Електротехніка
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01378-19

30.10
30.13
30.15
30.17

Л.О.Олійник

№
з/п

Прізвище, ім’я та
по батькові
викладача

1

2

Найменування
Найменування
закладу, який
посади (для
закінчив викладач
сумісників —
(рік закінчення,
місце основної
спеціальність,
роботи,
кваліфікація згідно з
найменування
документом про
посади)
вищу освіту)
3
4

Категорія,
педагогічне
звання (в разі
наявності —
науковий
ступінь,
вчене звання)

Найменування
навчальних дисциплін,
які закріплені за
викладачем, та
кількість лекційних
годин з кожної
навчальної дисципліни

Відомості про підвищення кваліфікації
викладача (найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)

Примітка

ЯКІСНИЙ СКЛАД ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 5.3

5

6

7

8

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

1

2

Завальська
Людмила
Василівна

Винокуров
Ігор
Володимирович

Викладач

Викладач

Дніпродзержинський
індустріальний
інститут, 1972р.
Технологія
машинобудування,
металорізальні
станки та
інструменти,
інженер-механік

Дніпродзержинський
індустріальний
інститут, 1986р.
Технологія
машинобудування,
металорізальні
верстати і
інструменти,
Інженер-механік

Спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічне
звання
«Викладачметодист

Спеціаліст
вищої
категорії

Технічна механіка (92)

Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти. Методика викладання
фізико-технічних дисциплін: Технічна механіка.
11.01.2016-10.06.2016р.
Свідоцтво
СП 35830447/0739-16

Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні вимірювання
(50)
Гідравліка, насоси та
компресори
(42)

Підвищення кваліфікації,
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти, Методика викладання
технічних дисциплін Взаємозамінність,
стандартизація та технічні вимірювання,
Використання експлуатаційних матеріалів та
економія паливо-енергетичних ресурсів, Основи
технології, ремонту автомобілів, Автомобільні
перевезення, Гідравліка, насоси та компресори
11.01.2-10.06.2016
Свідоцтво

1

3

2

Адаменко
Марина
Вікторівна

3

Викладач

4

Спеціаліст,
Дніпродзержинськи
й державний
технічний
університет, 2005 р.
Технологія
машинобудування
інженер – механік

Директор коледжу

5

Спеціаліст
I категорії

6

Технологія обробки
матеріалів
(54)
Обладнання
підприємств галузі
(130)
Технічне
обслуговування та
ремонт обладнання
підприємств галузі
(119)

7
СП 35830447/0735-16
Підвищення кваліфікації,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»
Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації
та перепідготовки спеціалістів з курсу
«Методика викладання дисциплін у вищій
школі» - Обладнання підприємств галузі,
Технічне обслуговування та ремонт обладнання
підприємств галузі, Технологія обробки
матеріалів, Технологія конструкційних
матеріалів.
21.01.-01.02.2019р.
Свідоцтво
ПК 01597997/01394-19

Л.О.Олійник

8

‘

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВІДУВАЧА ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ГОЛОВУ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
спеціальністі 133 Галузевого машинобудування за
освітньою програмою Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
Таблиця 5.4

Прізвище, ім’я,
по батькові

Найменування закладу, який
закінчив викладач (рік
закінчення, спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Науковий ступінь, шифр і
найменування наукової
спеціальності, тема дисертації,
вчене звання, за якою кафедрою
(спеціальністю) присвоєно,
категорія, педагогічне звання

Завальська
Людмила
Василівна

Дніпродзержинський
індустріальний інститут,
1972р.
Технологія
машинобудування,
металорізальні станки та
інструменти, інженермеханік

Спеціаліст
вищої категорії,
педагогічне звання
«Викладач-методист»

Директор коледжу

Педагогічний
(науковопедагогічний)
стаж
(повних років)

Інформація про
попередню роботу
(період (років),
найменування
організації, займана
посада)

Примітка
(з якого часу працює
у закладі освіти за
основним місцем
роботи або
сумісництвом)

43р.5м.

Дніпропетровський
завод медичного
обладнання, інженер
конструктор,
1972-1973

1975 р

Л.О.Олійник

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назва дисципліни

ПІБ викладача
вищої категорії

Цикл загальної підготовки
Кравченко В.С.
Дружиніна І. В.
Донских Т.О.
Брінцова В.Є.

Філософія
Соціологія
Культурологія
Економічна теорія
Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)
Історія України
Фізичне виховання
Вища математика
Матеріалознавство
Екологія
Основи менеджменту і маркетингу
Креслення
Взаємозамінність, стандартизація та
технічні вимірювання
Електротехніка
Психологія
Політологія

18
14
10
16

Оникій Н.В.

10

Вінніченко В.М.

6

Дружиніна І.В.
Гричус В.В.
Кривенко Т.Г.
Завальська І.В.
Курусь О.В.
Брінцова В.Є.
Завальська І.В.

26
6
36
38
14
14
15

Винокуров І.В.

68

Мастеровенко О.І.
КравченкоВ.С.
КравченкоВ.С.

50
20
16
377
392

Всього по циклу лекційних годин
Цикл професійної і практичної підготовки
1 Процеси і апарати
Курусь О.В.
2 Основи технології галузі
Курусь О.В.
3 Основи проектування
Дегтяревська І.І.
4 Технічна механіка
Завальська Л.В.
5 Комп'ютерна графіка
Завальська І.В.
6 Економіка підприємств галузі
Суханова І.А.
Контроль та керування хіміко7
Твердохліб Є.В.
технологічними процесами
8 Гідравліка, насоси та компресори
Винокуров І.В.
9 Охорона праці в галузі
Бажан Н.Д.
Σ
Всього по циклу лекційних годин
По спеціальності всього лекційних годин
З них викладають педагогічні працівники вищої категорії

Директор коледжу

% лекційних
годин, що
викладають
викладачі
вищої
категорії

№
з/п

Кількість
лекційних гин

ЧАСТКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ,
ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ ЛЕКЦІЙНІ ГОДИНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 5.5

96,2
100

52
45
32
92
38
41
16
42
14
372
692
1084
749

53,7
100
100
69,1

Л.О.Олійник

6 ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Матеріально-технічна база коледжу включає:
- власний 4-поверховий навчальний корпус загальною площею 8617.5 м2
та одноповерховий корпус з механічними майстернями площею 885.5 м2;
- власний 3-поверховий учбовий корпус загальною площею 6279.5 м2.
Аудиторний та лабораторний фонд складається з 34 кабінетів, 15
лабораторій та 3 навчальних майстерень, приміщень загального користування.
Викладачі циклових комісій мають достатні за площею приміщення для
підготовки занять та виконання організаційно-методичної роботи.
Площа службових приміщень відповідає чинним нормам з урахуванням
призначень.
Санітарно-технічний стан будівель і споруд, а також кабінетів і
лабораторій для проведення освітньої діяльності освітньої програми
Обслуговування та
ремонт обладнання підприємств
хімічної і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування задовольняє вимогам Державних будівельних норм ДБН
В2.2-3-97 та норм Д Сан Пін № 5.5.2.008-01.
Створені всі необхідні нормативні умови для проведення освітньої
діяльності навчального закладу, що підтверджується Актом перевірки
готовності навчального закладу освіти до роботи у новому 2018-2019
навчальному році та Актом визначення доступності навчальних приміщень
Технологічного коледжу ДДТУ для осіб з особливими потребами та іншими
маломобільними групами населення (акт підтверджується, кваліфікаційним
сертифікатом відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, інженером технічного нагляду
Звєрєвим С.О.)
Матеріально-технічна база освітньої програми Обслуговування та
ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування повністю забезпечує якісну
підготовку фахівців за означеною спеціальністю.
Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у
навчальному процесі, наведена в таблиці 6.1.
Інформація про загальні площі приміщень, що використовуються у
навчальному процесі, наведена в таблиці 6.2.
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, наведено в
таблиці 6.3.
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за
освітньою програмою Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування, наведено в таблиці 6.4.
Інформація про соціальну інфраструктуру, наведена в таблиці 6.5.

За останні три роки кабінети і лабораторії поповнились комплектом
навчально-лабораторного обладнання, стендами, макетами.
За 2016-2018 роки коледж придбав 23 комп’ютера Patriot S 100 (Intel
Celeron 2.500) та 12 комп’ютерів Patriot Optim Mini (J1800). Усі придбані
комп’ютери
мають
ліцензоване
програмне
забезпечення.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ,
ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Таблиця 6.1
Документ про право користування
(договір оренди)

Площа, кв. метрів

Адреса
приміщення

51909
м. Кам’янське,
пр.Конституції,
2а.

Повне
найменування
власника майна

Технологічний
коледж
Дніпровського
державного
технічного
університету

загальна

14897

Директор коледжу

призначена для
Найменування та
призначена для використання реквізити документа про
використання
за іншими
право власності або
під час
спеціальоперативного управління,
навчання за
ностями
або користування
спеціальністю, відповідно до
що ліцензується
отриманої
ліцензії

2387,3

12509,7

Наказ МОН України
«Про закріплення
державного майна за
ДДТУ»
№ 122 від 04.02.2019р.

строк дії
договору
оренди
(з ____

наявність
державної
реєстрації

наявність
нотаріального
посвідчення

+

+

по ____)

На праві
господарського
відання

Л.О.Олійник

Перелік державного майна, що закріплюється за Технологічним коледжем
Дніпровського державного технічного університету на праві оперативного управління

Площа
(кв.м)

1

Учбовий корпус
м. Кам’янське, вул.
Січеславський шлях, 95

2

Будівля коледжу,
м. Кам’янське, просп.
Конституції, 2а

8617,5 кв. м.

3

Гуртожиток,
м. Кам’янське, просп.
Конституції, 77

2093,0 кв. м.

4

Гараж,
м. Кам’янське, просп.
Конституції, 77а

5

Передатні устаткування
м.Кам’янське вул.
Січеславський шлях, 95

6

Підземні мережі
м. Кам’янське, просп.
Конституції, 2а

6279,5 кв. м.

МОН
України

145,9 кв. м.

1710,0 п. м

840,0 п. м.

-

Наказ МОН
України
«Про
закріплення
державного
майна за ДДТУ»
№122 від
04.02.2019р.

-

Наявність
нотаріального
посвідчення

Адреса приміщення

Назва та
реквізити
документа про
право власності
або
оперативного
управління

Строк дії
договору оренди
(з –по)
Наявність
державної
реєстрації

№
з\п

Найменування
власника майна

Таблиця 6.2
Договір оренди

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інформація про наявність документів
Про
відповідність
санітарним
нормам

Про
відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

Акт перевірки
готовності
навчального
закладу освіти до
роботи у новому
2018-2019 р.р.
навчальному році.
Акт визначення
доступності
навчальних
приміщень
Технологічного
коледжу ДДТУ для
осіб з особливими
потребами та
іншими
маломобільних
груп населення.
АКТ
№ 2329/18-18
Санітарноепідеміологічного
обстеження об’екта
м. Кам’янське

Акт перевірки
готовності
навчального
закладу освіти
до роботи у
новому 20182019 р.р.
навчальному
році.

Про відповідність
нормам з охорони
праці

Додаток
до Декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
роботодавця вимогам
законодавства
з питань охорони праці
та промислової безпеки
Дніпродзержинського
державного технічного
університету
(для ДТК ДДТУ),
Затвердженої Центром
дозвільних процедур
«Єдине вікно»
Дніпропетровської
міської ради за
№ 201005-007679-0022015 від 18.06.15р.

7

Трансформаторний пункт
м. Кам’янське, вул.
Січеславський шлях, 95

8

Склад
м. Кам’янське, просп.
Конституції, 77

9

Механічні майстерні
м. Кам’янське, просп.
Конституції, 2а

51,2 кв. м.

МОН
України

40,7 кв. м.

885,7 кв. м.

Директор коледжу

-

Наказ МОН
України
«Про
закріплення
державного
майна за ДДТУ»
№122 від
04.02.2019р.

-

Наявність
нотаріального
посвідчення

Площа
(кв.м)

Договір оренди
Строк дії
договору оренди
(з –по)
Наявність
державної
реєстрації

Адреса приміщення

Найменування
власника майна

№
з\п

Назва та
реквізити
документа про
право власності
або
оперативного
управління

-

-

-

-

-

-

-

Інформація про наявність документів
Про
відповідність
санітарним
нормам

Про
відповідність
вимогам
правил
пожежної
безпеки

Акт перевірки
готовності
навчального
закладу освіти до
роботи у новому
2018-2019 р.р.
навчальному році.
Акт визначення
доступності
навчальних
приміщень
Технологічного
коледжу ДДТУ для
осіб з особливими
потребами та
іншими
маломобільних
груп населення.

Акт перевірки
готовності
навчального
закладу освіти
до роботи у
новому 20182019 р.р.
навчальному
році.

АКТ
№ 2329/18-18
Санітарноепідеміологічного
обстеження об’екта
м. Кам’янське

Л.О.Олійник

Про відповідність
нормам з охорони
праці

Додаток
До Декларації
відповідності
матеріально-технічної
бази
роботодавця вимогам
законодавства
з питань охорони праці
та промислової безпеки
Дніпродзержинського
державного технічного
університету (для ДТК
ДДТУ),
Затвердженої Центром
дозвільних процедур
«Єдине вікно»
Дніпропетровської
міської ради
за № 201005-007679002-2015 від 18.06.15р.

ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КАБІНЕТІВ

Таблиця 6.3
Найменування лабораторії,
спеціалізованого кабінету, їх
площа, кв. метрів

Найменування
навчальної
дисципліни

Кабінет української мови і
літератури, культурології, етики
і психології ділового
спілкування
(66,1м2) №313

- Українська мова
(за професійним
спрямуванням)
- Культурологія
- Психологія

Кабінет історії України і
географії
(47,6м2) №400

- Історія України

Кабінет основ філософських
знань та суспільно-політичних
наук
(63,4м2) №308

Кабінет іноземних мов
(35,5м2) №307

Кабінет-лабораторія
електротехніки, основ
проектування та конструювання
електроустановок, основ
стандартизації

- Філософія
- Політологія
- Соціологія

- Іноземна мова
(за професійним
спрямуванням)

- Електротехніка

- Контроль та
керування хімікотехнологічними
процесами

Опис обладнання,
устаткування

Інформаційний
стенд

1

Система оцінювання
знань здобівачів
освіти

Плакати

8

Інформація про
державну символіку
України

Інформаційний
стенд

2

Для наочного
ознайомлення з
специфікою дисциплін

Інформаційний
стенд

2

Плакати

3

Для наочного
ознайомлення з
специфікою
гуманітарних
дисциплін

1

Методична розробка
для самостійної
роботи здобівачів
освіти

Плакати

3

Для наочного
ознайомлення з
специфікою
дисципліни

Лабораторна
установка

9

Для проведення
лабораторних робіт

ПК

10

Для тестового
контроля залишкових
знань

Макети

17

Плакати

40

Денамічні
стенди

2

Для наглядності
електричних процесів

Лабораторні
стенди

8

Проведення
лабораторних робіт

Макети

10

Демонстраційне
обладнання

Плакати

12

Методичний
куточок

(80,0м2) №301

Лабораторія основ
автоматизації, контролю та
керуванню хімікотехнологічними процесами
(64,7м2) №420

Найменування
обладнання,
устаткування, їх
кількість*

Для наочного
ознайомлення з
будовою електричних
машин і приводів

Для наочного
ознайомлення

Найменування лабораторії,
спеціалізованого кабінету, їх
площа, кв. метрів

Кабінет технічної і прикладної
механіки, основ
взаємозамінності деталей,
матеріалознавства
(68,2м2) №405

Кабінет основ охорони праці,
безпеки життєдіяльності та
електробезпеки
(34,8м2) №120

Найменування
навчальної
дисципліни
- Технічна механіка
- Курсовий проект з
дисципліни Технічна
механіка
- Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні вимірювання
- Матеріалознавство

- Охорона праці в
галузі
- Безпека
життєдіяльності

- Обладнання
підприємств галузі
- Курсовий проект з
дисципліни
Обладнання
Кабінет основ технології галузі,
підприємств галузі
обладнання і його технічного
обслуговування
- Технічне
(80,3м2) №402
обслуговування та
ремонт обладнання
підприємств галузі
- Дипломне
проектування
Кабінет фізики, астрономії
(65,2м2) №128

Кабінет інформатики
(64,0м2) №304

Кабінет математики
(64,0м2) №125

Кабінет технології обробки
матеріалів

- Фізика

- Інформатика і
комп’ютерна техніка

- Вища математика

- Технології обробки
матеріалів

Найменування
обладнання,
устаткування, їх
кількість*

Опис обладнання,
устаткування

Плакати

25

Для наочного
ознайомлення

Макети

16

Демонстраційне
обладнання

ПК

8

Для розрахунку
окремих розділів КП

Інформаційний
стенд

5

Плакати

20

Підручні
засоби для
надання
медичної
допомоги

Для наочного
ознайомлення

12

Макети

10

Демонстраційне
обладнання

Плакати

15

Для наочного
ознайомлення

ПК

12

Для розрахунку
окремих розділів КП
та дипломного
проектування

Інформаційний
стенд

1

Плакати

10

Для наочного
ознайомлення з
дисципліною

Плакати

5

Для наочного
ознайомлення з
дисципліною

ПК

13

Для проведення
практичних робіт

Інформаційний
стенд

1

Плакати

20

Макети

20

Інформаційний
стенд

20

Для ознайомлення з
дисципліною

Для наочного
ознайомлення з
інструментами

Найменування лабораторії,
спеціалізованого кабінету, їх
площа, кв. метрів

Найменування
навчальної
дисципліни

(92,0м2) №135

Кабінет нарисної геометрії,
креслення, інженерної графіки
та основ проектування
(79,5м2) №423

Найменування
обладнання,
устаткування, їх
кількість*
Верстати

10

Слюсарні
інструменти

15

Макети
- Інженерна та
комп’ютерна графіка
Тренажер
- Креслення
- Основи проектування
ПК
Плакати

11

Для наочного
ознайомлення з
дисципліною

ПК

5

Для виконання
практичних робіт

Кабінет маркетингу, логістики,
ринкових досліджень та
біржової діяльності
(49,5м2) №311

Інформаційний
- Основи менеджменту стенд
і маркетингу
Плакати

- Процеси і апарати
Кабінет-лабораторія процесів і
- Основи технології
апаратів, устаткування галузі,
галузі
гідравліки, насосів, компресорів
- Гідравліка, насоси та
(79,3м2) №314
компресори

Кабінет екології, біології та
біології з основами фізіології
людини
(68,7м2) №315

- Екології

1

Демонстраційне
обладнання
Для виконання
практичних робіт

- Економічна теорія

- Економіка
підприємств галузі
- Курсова робота з
дисципліни
«Економіка
підприємств галузі»

10

Практичне навчання
роботі на верстатах та
з інструментами

10

Кабінет економічної теорії,
організації та планування
виробництва та ціноутворення
(80,8м2) №412

Кабінет економіки підприємства,
страхування, бюджетної системи
та ціноутворення
(47,7м2) №406

Опис обладнання,
устаткування

8
18

Для наочного
ознайомлення
дисципліною

Плакати

5

Для наочного
ознайомлення з
дисциплінами

ПК

8

Для розрахунку
окремих розділів КР

Лабораторне
обладнання

7

Для виконання
лабораторних робіт

Плакати

15

Макети

3

Інформаційний
стенд

1

Для виконання
курсового проекту

Екран для
проекцій

1

Для просмотру
мультимедійних
презинтацій

Макети
технологічних
процесів

3

Інформаційний
стенд

1

Плакати

4

Періодична
система
елементів
Менделєєва

1

Для наочного
ознайомлення з
дисциплінами

Для наочного
ознайомлення
дисципліною

Найменування лабораторії,
спеціалізованого кабінету, їх
площа, кв. метрів

Спортивно-оздоровчий
комплекс
(1156м2)

Найменування
навчальної
дисципліни

- Фізична культура

Найменування
обладнання,
устаткування, їх
кількість*

Опис обладнання,
устаткування

Тренажер

2

Блоковий пристрій
для всіх груп м'язів

Тенісний стіл

5

Для гри в настільний
теніс

Плакати

4

Для ознайомлення з
технікою виконання
вправ

Загальна площа лабораторій та спеціалізованих кабінетів по кафедрі
галузеве машинобудування складає: 2387,3м2.

Директор коледжу

Л.О.Олійник

ОБЛАДНАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ
ЛАБОРАТОРІЙ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПЛАНУ
за освітньою програмою обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю
133 галузеве машинобудування
Таблиця 6.4
Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа, кв. метрів

Кабінет економічної
теорії, організації та
планування
виробництва та
ціноутворення
(80,8м2) №412

Кабінет нарисної
геометрії, креслення,
інженерної графіки
та основ
проектування
(79,5м2) №423

Кабінет-лабораторія
електротехніки,
основ проектування
та конструювання
електроустановок,
основ стандартизації

Навчальна
дисципліна **

Кількість
персональних
комп’ютерів із
строком
використання
не більше
восьми років

Найменування
пакетів
прикладних
програм
(у тому числі
ліцензованих)

- Економічна теорія

Celeron® dualcore J1800
(5)

Microsoft office
2016

- Інженерна та
комп’ютерна графіка
- Креслення
- Основи проектування

- Електротехніки

Lenovo IdeaPad
B550
(10)

Lenovo IdeaPad
B570
(10)

(80,0м2) №301

Кабінет технічної і
прикладної механіки,
основ
взаємозамінності
деталей,
матеріалознавства
(68,2м2) №405

- Технічна механіка
- Курсовий проект з
дисципліни Технічна
механіка
- Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні вимірювання
- Матеріалознавство

Microsoft office
2007,
Microsoft Visual
Studio,
Autodesk
AutoCAD
(учбова версія),
Компас 3D
(учбова версія)
DraftSight
Microsoft office
2007,
Microsoft Visual
Studio,
Autodesk
AutoCAD
(учбова версія)

Наявність
каналів
доступу до
Інтернету
(так/ні)

так

так

так

Компьютер
PATRIOT
Athlon II 2250
(8)

Microsoft office
2016

так

Найменування
комп’ютерної
лабораторії, її
площа, кв. метрів

Кабінет основ
технології галузі,
обладнання і його
технічного
обслуговування
(80,3м2) №402

Навчальна
дисципліна **

- Обладнання
підприємств галузі
- Курсовий проект з
дисципліни
Обладнання
підприємств галузі
- Технічне
обслуговування та
ремонт обладнання
підприємств галузі

Кількість
персональних
комп’ютерів із
строком
використання
не більше
восьми років

Компютер Asus
M2N68 AMD
Athlon IIx2
(12)

Найменування
пакетів
прикладних
програм
(у тому числі
ліцензованих)

Наявність
каналів
доступу до
Інтернету
(так/ні)

Microsoft office
2007,
Microsoft Visual
Studio,
Autodesk
AutoCAD
(учбова версія)

- Дипломне
проектування
Кабінет економіки
підприємства,
страхування,
бюджетної системи
та ціноутворення
(47,7м2) №406

Кабінет інформатики
(64,0м2) №304

- Економіка
підприємств галузі
- Курсова робота з
дисципліни
«Економіка
підприємств галузі»

Patriot S100
Intel Celeron
2.500
(8)

- Інформатика і
комп’ютерна техніка

Patriot S100
Intel Celeron
2.500
(13)

Директор коледжу

Ubuntu 16.04,
LibreOffice,
NetBeans,
Lazarus

Ubuntu 16.04,
LibreOffice,
NetBeans,
Lazarus

так

так

DraftSight

Л.О.Олійник

НФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ
Таблиця 6.5
Найменування об’єкта
соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
Гуртожиток для здобівачів освіти

Кількість

Площа,
кв. метрів

1

2093

Житлова площа на одного здобувач освітиа у
гуртожитку

37,3

Їдальні та буфети

2

369,5

Кількість здобівачів освіти на одне місце в
їдальнях і буфетах

3

-

Актові зали

2

610

Спортивні зали

2

1156

Плавальні басейни

-

-

Інші спортивні споруди:
- стадіони
- спортивні майданчики
- корти
- тощо

-

-

Здобувач освітиський палац (клуб)

-

-

Інше

Директор коледжу

Л.О.Олійник

7 ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Контрольні вимірювання залишкових знань (контрольні роботи)
складаються із завдань, які охоплюють основні питання програмного
матеріалу. Загальна кількість розроблених варіантів та їх зміст дозволяють
ретельно перевірити рівень знань здобувачів освіти. Більшість варіантів
побудовані за принципом інтегрованості. Виконання завдань контрольної
роботи вимагає від здобувачів освіти належного рівня знань та практичних
навичок.
Здобувачі освіти освітньої програми Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування з циклу загальної підготовки
мають абсолютну успішність – 100,0%, якісний показник успішності – 51,19%.
Засвоєння курсу «Філософія» з боку здобувачів освіти не однакове.
Найкраще засвоєні теми розділу «Соціальна філософія» і розділу
«Релігієзнавство», оскільки з деякими знаннями цих тем здобувачі освіти
знайомі у зв’язку з вивченням попередніх дисциплін. Слабкіше засвоєні теми
розділу «Онтологія і гносеологія», це пов’язано з необхідністю засвоєння
ключових категорій філософії, як то «буття», «субстанція», «свідомість»,
«істина», «розвиток» і т.п.
При перевірці залишкових знань здобівачів освіти з дисципліни
«Матеріалознавство» виявлено, що здобувачі освіти засвоїли в повному обсязі
матеріал тем: «Основи виробництва сталі, чавуну», «Випробування металів на
твердість методом Брінеля, Роквелла». З'ясувалося, що недостатньо опанували
здобувачі освіти такі складні теми: «Мікроструктура білих, сірих та ковких
чавунів» та «Основи виробництва порошкової металургії».
Контрольна робота з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та
технічні вимірювання» показала, що здобувачі освіти
добре
вміють
використовувати теоретичний матеріал для розв’язування задач із
розрахунку граничних допусків та посадок. Більшість здобувачів освіти
показали достатній рівень знань з теми «Допуски та посадки гладких
циліндричних поверхонь», але в деяких роботах допущено помилки при
обчисленні. Складною для більшості здобувачів освіти виявилась тема
«Допуски та посадки поверхонь, що мають складний профіль», що можна
пояснити великим об ’ємом інформації з теми.
Проведена контрольна робота з перевірки залишкових знань з
дисципліни «Електротехніка» показала, що в цілому здобувачі освіти мають
достатні знання з цієї дисципліни. Характерними помилками були: відсутність
обгрунтування виконуваних дій, математичні помилки.
Комплексна контрольна робота з дисципліни «Культурологія» показала
такі результати:

- найкраще засвоєні теми «Культура Середньовіччя», «Українська
культура ХIV – ХVII ст.»;
- найкраще здобувачі освіти засвоїли теми «Культура Античності»,
«Європейська культура ХIХ – ХХ ст.» та «Культура Київської Русі»
У ході виконання контрольної роботи з дисципліни «Історія України»
виявлено, що здобувач освітиами добре засвоєні теми «Початок історичного
розвитку України», «Україна в другій світовій війні», деякі складнощі були
відмічені у засвоєнні історичної термінології. Виявлені деякі труднощі у
засвоєнні тем, що стосуються козацької доби, особливо теми «Національновизвольна революція 1648р.».
З дисципліни «Вища математика» здобувачі освіти виявили достатній
рівень знань та практичних навичок розв’язку задач. Добре засвоєна тема
«Матриці». Певні труднощі при виконанні контрольних робіт мали деякі
здобувачі освіти при відповідях на теми «Лінії на товщині та у просторі»,
«Обчислення невизначеного інтегралу», не всі здобувачі освіти повністю
засвоїли перелік дій при обчислюванні розв’язку визначених інтегралів,
припускають помилки при використанні правила знаходження визначників.
За результатами виконання контрольних вимірювань залишкових знань
здобівачів освіти з циклу професійної і практичної підготовки слід відмітити
абсолютну успішності 100,0% та якість успішності 53,33%.
Виконання контрольних робіт з перевірки залишкових знань з
дисципліни «Технічна механіка» показало, що добре були засвоєні здобувач
освітиами теми «Розтяг і стиск», «Кручення». Деякі складнощі були
відміченні у засвоєнні теми «Розрахунки на міцність при згині», «Плоска
система довільно розміщених сил».
З дисципліни «Основи технології галузі» здобувачі освіти виконали
контрольну роботу досить успішно. Виявлено достатні знання з теми
«Класифікація хіміко - технологічних процесів», сировина хімічної
промисловості. Більшість помилок було з питань, пов’язаних з темою
«Основні показники ХТП» та «Класифікація хімічних реакторів».
Виконання контрольних робіт з перевірки залишкових знань з дисципліни
«Гідравліка, насоси та компресори» показало, що найбільші труднощі у
достатні викликали завдання, які відносяться до розділу «Загальна гідравліка»:
«Гідростатика», «Розрахунки тиску рідін». Це суто теоретичні питання,
абстрагований характер яких гірше засвоюється достатні в наслідок
послабленої бази середньої освіти. Питання, які відносяться до модуля
«Насоси та компресори» та мають практичний характер – «Кавітація»,
«Відцентрові насоси. Будова та принцип дії», «Поршневі насоси. Будова та
принцип дії», «Поршневі компресори» засвоєні краще, особливо якщо не
містять значних теоретичних викладень.
Аналізуючи виконання контрольної роботи з перевірки залишкових
знань дисципліни «Технологія обробки матеріалів» можна констатувати:
- здобувачі освіти добре знають маркування вуглецевих і легованих
сталей, основні відомості про конструкції та роботу обладнання;
- на достатньому рівні можуть визначити твердість сталей на приладах.

З іншого боку, окремі здобувачі освіти недостатньо володіють теорією
термічної та хіміко-термічної обробки матеріалів та основними технологіями
формування заготовок деталей.
При написанні комплексної контрольної роботи з дисципліни
«Інформатика і комп`ютерна техніка» здобувачі освіти засвоїли навчальний
матеріал за такими темами: «Робота з об`єктами файлової системи»,
«Архівування інформації», «Інтернет, електронна пошта» на достатньому
рівні, на запитання відповідають вільно, використовуючи набуті теоретичні та
практичні знання.
За темами «Системи числення, переходи між системами числення»,
«Розрахунки. Робота з формулами», допущені неточності у відповідях.
Результати виконання комплексних контрольних робіт з перевірки
залишкових знань здобувачів освіти, наведено у таблиці 7.1.
Показники успішності здобувачів освіти, наведено у таблиці 7.2.
Практична підготовка здобувачів освіти проводиться в період
переддипломної практики відповідно до навчального плану та наскрізної
програми. Переддипломну практику здобувачі освіти проходять на
підприємстві ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» (ремонтний завод, цеха: карбоміт 1,
карбоніт 2, сода каустична, 1-Б, рідкий хлор, соляна кислота).
Курсові проекти та курсова робота розробляються здобувачами освіти
на базі знань, отриманих при вивченні дисциплін циклів загальної та
професійної і практичної підготовки, із використанням нормативної
документації.
Курсові проекти складаються з пояснювальної записки та графічної
частини.
Курсові проекти та курсова робота відповідають вимогам освітньопрофесійної програми підготовки молодших спеціалістів освітньої програми
Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування. Для виконання курсових проектів викладачами розроблені
методичні вказівки з їх виконання. Відкритий захист курсових проектів та
курсової роботи показав, що в цілому вони відповідають встановленим
вимогам за напрямком та змістом. Інформація щодо курсових проектів та
курсової роботи, наведена у таблиці 7.3.
Інформація про виконання дипломного проектування наведена у таблиці
7.4.
Аналіз якості складання звітів з практик, наведено в таблиці 7.5.
В цілому організація й виконання курсових та дипломних проектів
свідчить про достатній кваліфікаційний рівень підготовки спеціалістів
відповідно до вимог державних стандартів.
Працевлаштування молодших спеціалістів ведеться за кількома
напрямками:
- направлення на роботу на підприємство згідно з договорами;
- направлення на підприємства, в організації, заклади за листами та
індивідуальними договорами;

- направлення в навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації для
продовження навчання.
Після розгляду представлених договорів з підприємствами та
організаціями про працевлаштування та особистих заяв випускників
складається відомість персонального розподілу молодших спеціалістів.
За період з попередньої акредитації працевлаштована переважна
більшість випускників, що навчались за кошти державного бюджету. Дані про
працевлаштування наведено в таблиці 7.6.
Результати випуску, використання і адаптації випускників за освітньоїю
програмою Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування наведено в таблиці 7.7.
Робота педагогічного колективу з обдарованою молоддю дала високі
результати. Інформація про участь здобівачів освіти коледжу у регіональних
та обласних відкритих заходах серед здобівачів освіти ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації Кам’янському регіону в 2017-2018 н.р. наведена в таблиці 7.8.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ПЕРЕВІРКИ
ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

Якість успішності,%

Середній бал

Основи філософських знань

ГМ-17- КР-Д

8

8

100,00%

2

25,00%

2

25,00%

4

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,75

2

Матеріалознавство

ГМ-17- КР-Д

8

8

100,00%

2

25,00%

2

25,00%

4

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,75

3

Взаємозамінність, стандартизація
та технічні вимірювання

ГМ-17- КР-Д

8

8

100,00%

1

12,50%

3

37,50%

4

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,63

4

Електротехніка

ГМ-17- КР-Д

8

8

100,00%

2

25,00%

2

25,00%

4

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,75

5

Культурологія

ГМ-18- КР-Д

12

12

100,00%

1

8,33%

5

41,67%

6

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,58

6

Історія України

ГМ-18- КР-Д

12

12

100,00%

1

8,33%

6

50,00%

5

41,67

0

0,00%

100,00%

58,33%

3,67

7

Вища математика

ГМ-18- КР-Д

12

12

100,00%

1

8,33%

5

41,67%

6

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,58

68

68

100,00%

10

16,07%

25

35,12%

33

48,81%

0

0,00%

100,00%

51,19%

3,67

Кількість здобівачів
освіти, осіб

1

№
з/п

Назва дисциплін,
за якими проводився контроль

Група

Абсолютна успішність,
%

Таблиця 7.1
З них одержали оцінки

Виконували
КР

осіб

%

“5»

осіб

“4»

%

осіб

“3»

%

“2»

осіб

%

осіб

%

1 Цикл загальної підготовки

ВСЬОГО

2 Цикл професійної та практичної підготовки
1

Технічна механіка

ГМ-17- КР-Д

8

8

100,00%

2

25,00%

2

25,00%

4

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,75

2

Основи технології галузі

ГМ-17- КР-Д

8

8

100,00%

2

25,00%

2

25,00%

4

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,75

3

Гидравліка

ГМ-17- КР-Д

8

8

100,00%

1

12,50%

3

37,50%

4

50,00%

0

0,00%

100,00%

50,00%

3,63

4

Технологія обробки матеріалів

ГМ-18- КР-Д

12

12

100,00%

3

25,00%

4

33,33%

5

41,67

0

0,00%

100,00%

58,33%

3,83

5

Інформатика і комп’ютерна
техніка

ГМ-18- КР-Д

12

12

100,00%

3

25,00%

4

33,33%

5

41,67

0

0,00%

100,00%

58,33%

3,83

48

4

100,00%

11

22,50%

15

30,83%

22

46,66%

0

0,00%

100,00%

53,33%

3,75

ВСЬОГО

Ректор ДДТУ,
доктор технічних наук, професор

Директор ТК ДДТУ,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

О.М.Коробочка

Л.О.Олійник

З них одержали оцінки

Якість
навчання
%

Середній
бал

%

Абсолютна
успішність, %

З’явилось на
іспит

Разом
здобівачів освіти

ПОКАЗНИКИ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 7.2

1

Філософія

11

11

2

18,18

5

45,45

4

36,36

-

-

100

63,64

3,82

2

Соціологія

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

3

Культурологія

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

4

Економічна теорія

11

11

5

45,45

2

18,18

4

36,36

-

-

100

63,64

4,09

11

11

3

27,27

3

27,27

5

45,45

-

-

100

54,55

3,82

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

№
з/п

Найменування
дисципліни

відмінно
кіль
кість

%

добре
кіль
кість

задовільно

незадовільно

%

кіль
кість

%

кіль
кість

Цикл загальної підготовки

5
6

Українська мова
(за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)

7

Історія України

11

11

4

36,36

3

27,27

4

36,36

-

-

100

63,64

4,0

8

Фізичне виховання

11

11

3

27,27

3

27,27

5

45,45

-

-

100

54,55

3,82

9

Вища математика

11

11

0

0,00

7

63,64

4

36,36

-

-

100

63,64

3,64

10

Фізика

11

11

2

18,18

4

36,36

5

45,45

-

-

100

54,55

3,73

11

Матеріалознавство

11

11

4

36,36

3

27,27

4

36,36

-

-

100

63,64

4,0

12

Екологія

11

11

4

36,36

3

27,27

4

36,36

-

-

100

63,64

4,0

13

Безпека життєдіяльності

11

11

2

18,18

4

36,36

5

45,45

-

-

100

54,55

3,73

14

Основи менеджменту і маркетингу

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

15

Креслення

11

11

5

45,45

2

18,18

4

36,36

-

-

100

63,64

4,09

16

Взаємозамінність, стандартизація та
технічні вимірювання

11

1

9,09

6

54,55

4

36,36

-

-

100

63,64

3,73

17

Електротехніка

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

11
11

Вибіркові навчальні дисципліни
1

Психологія

11

11

6

54,55

1

9,09

4

36,36

-

-

100

63,64

4,18

2

Політологія

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

3

Контроль та керування хімікотехнологічними процесами

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

4

Гідравліка, насоси та компресори

11

1

9,09

6

54,55

4

36,36

-

-

100

63,64

3,73

5

Інформатика і комп’ютерна техніка

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

6

Охорона праці в галузі

11

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100

63,64

3,91

11

Цикл професійної і практичної підготовки
1

Технологія обробки матеріалів

11

11

4

36,36

4

36,36

3

27,27

-

-

100

72,73

4,09

2

Процеси і апарати

11

11

3

27,27

3

27,27

5

45,45

-

-

100

54,55

3,82

3

Основи технології галузі

11

11

4

36,36

3

27,27

4

36,36

-

-

100

63,64

4,0

4

Основи проектування

11

11

4

36,36

3

27,27

4

36,36

-

-

100

63,64

4,0

5

Технічна механіка

11

11

0

0,00

7

63,64

4

36,36

-

-

100

63,64

3,64

6

Обладнання підприємств галузі

11

11

3

27,27

3

27,27

5

45,45

-

-

100

54,55

3,82

7

Технічне обслуговування та ремонт
обладнання підприємств галузі

11

11

3

27,27

3

27,27

5

45,45

-

-

100

54,55

3,82

8

Економіка підприємств галузі

11

11

2

18,18

5

45,45

4

36,36

-

-

100

63,64

3,82

9

Комп'ютерна графіка

11

11

4

36,36

3

27,27

4

36,36

-

-

100

63,64

4,0

Директор коледжу

Л.О.Олійник

Кількість
здобівачів
освіти, осіб

осіб

Абсолютна
успішність,
%

Якість
успішності,
%

Середній
бал

ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ
здобувачів освіти освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 7.3

ГМ-16-КР-Д

11

4

36,36

7

63,64

0

0,00

-

-

100

100,0

4,36

ГМ-17-КР-Д

11

2

18,18

4

36,36

3

27,27

2

18,18

81,82

54,55

3,18

Обладнання
підприємств галузі

ГМ-16-КР-Д

11

3

27,27

3

27,27

5

45,45

-

-

100

54,55

3,82

Економіка
підприємств галузі

ГМ-16-КР-Д

11

2

18,18

5

45,45

4

36,36

-

-

100

63,64

3,82

Дисципліна

Група

З них одержали оцінки
“5»

“4»

“3»

“2»

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Технічна механіка

Директор коледжу

Л.О.Олійник

Здобувачі освіти освітньої програми Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за
спеціальністю 133 Галузеве машинобудування з дисципліни «Технічна
механіка» виконують курсовий проект з розділу «Деталі машин», темою
проекту є розрахунок та проектування приводу з одноступінчастим зубчастим
циліндричним косозубим редуктором. Мета курсового проекту - набуття
навичок практичних розрахунків деталей та складальних одиниць механічних
приводів, користування довідковою літературою, стандартами та іншими
нормативними документами. Цей проект - перша самостійна конструкторська
робота здобувача освіти і має на меті підготувати до виконання курсового
проекту із спеціальних дисциплін та дипломного проектування. До складу
курсового проекту з технічної механіки входять наступні конструкторські
документи: специфікація, пояснювальна записка, графічна частина, яка
включає складальне креслення редуктора та робочих креслень веденого валу
та зубчастого колеса.
У пояснювальній записці здобувач освіти надає короткий опис
редуктора, виконує кінематичний та силовий розрахунки приводу, проектні
розрахунки зубчастих коліс редуктора, попередній розрахунок валів
редуктора, конструктивні розрахунки корпусу редуктора, а також виконує
перевірні розрахунки довговічності підшипників, міцності шпонкових
з’єднань, остаточний розрахунок веденого валу.
При виконанні пояснювальної записки здобувач освіти вибирає сорт
мастила, передачі та підшипників і описує складання редуктора.
Пояснювальна записка ілюструється ескізами зубчастих коліс та валів
редуктора.
Здобувачів освіти одержує технічне завдання на курсовий проект, яке
затверджується на засіданні циклової комісії. Тематика курсового проекту дає
можливість засвоїти основи проектування загальних елементів машин:
передач, валів, муфт, підшипникових вузлів. Викладачем розробляється графік
виконання курсового проекту.
Завершальним етапом курсового проекту з технічної механіки є
відкритий захист проекту.
Курсове проектування - завершальний етап у вивченні предмета
«Обладнання підприємств галузі» та у підготовці здобувачів освіти до
самостійного проектування обладнання хімічних заводів. Його метою є
закріплення та поглиблення знань, отриманих здобувачами освіти при
вивченні загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, розвиток навичок
розрахунку та проектування хімічного обладнання.
У процесі роботи над курсовим проектом здобувачі освіти навчаються
користуватися різними довідковими посібниками, Державними стадартами.
Курсові проекти з предмету «Обладнання підприємств галузі»
включають розробку апарата або машини середньої складності, чи досить
складного вузла машини або апарата.

Курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної
частини. У процесі захисту курсових проектів у окремих здобувачів освіти
виникали труднощі з читанням креслень.
Курсове проектування розробляється здобувачами освіти на базі знань,
отриманих при вивчені дисциплін циклів загальної та професійної і практичної
підготовки, із використанням технологічної, довідкової та періодичної
літератури, технологічних регламентів діючих підприємств.
Курсовий проект складається з пояснювальної записки та графічної
частини, виконаних згідно з вимогами ЕСКД з використанням ПК.
Для виконання проекту викладачами розроблені методичні вказівки з їх
виконання.
Відкритий захист курсового проекту показав, що в цілому вони
відповідають встановленим вимогам за напрямком та змістом.
Мета курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств галузі»:
виконання необхідних розрахунків для визначення вартості ремонтів та
ефективності прийнятих в роботі рішень.
Здобувач освіти одержує завдання на курсову роботу, яке
затверджується на засіданні циклової комісії.
Тематика курсової роботи дає можливість засвоїти методику розрахунку
тривалості виробничого циклу та кількості ремонтів, розраховувати та
складати графік ППР.
Також здобувачі освіти засвоїли методику складання балансу робочого
часу та розраховувати чисельність робітників, які задіяні в ремонті, навчилися
складати штатний розклад робітників та вести розрахунок річного фонду
оплати праці.
В окремих здобувачів освіти
виникали труднощі зі складанням
кошторису витрат на капітальні та поточні ремонти.
Завершальним етапом курсової роботи з дисципліни «Економіка
підприємств галузі» є захист роботи.

ЯКІСТЬ ВИКОНАННЯ І ЗАХИСТУ
ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 7.4

осіб

Абсолютна
успішність,
%

Якість
успішності,
%

Середній
бал

ГМ-13-КР-Д

9

3

33,33

4

44,44

2

22,22

-

-

100,0

77,78

4,11

ГМ-14-КР-Д

10

3

30,00

4

40,00

3

30,00

-

-

100,0

70,00

4,00

ГМ-15-КР-Д

9

4

44,44

3

33,33

2

22,22

-

-

100,0

77,78

4,22

ГМ-16-КР-Д

11

3

27,27

5

45,45

3

27,27

-

-

100,0

72,73

4,0

Всього

39

13

33,76

16

40,81

10

25,42

-

-

100,0

62,75

3,8

Група

Кількість
здобівачів
освіти, осіб

З них одержали оцінки
«5»

«4»

«3»

«2»

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Директор коледжу

Л.О.Олійник

Дипломний проект – кваліфікаційна робота, що присвячена вирішенню
завдань, віднесених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці до проектної та
проектно-конструкторської функцій, передбачає виконання технічного
завдання, ескізного та технічного проектів, робочої, експлуатаційної,
ремонтної документації тощо.
Вимоги до змісту дипломного проекту та особливі умови проектування
визначає керівник у завданні на дипломне проектування на базі комплекту
технічної документації, яку зібрав здобувач освіти під час проходження
переддипломної практики на підприємствах – базах практики.
Дипломний проект - це комплект технічної документації, що включає
пояснювальну записку і графічну частину.
Дипломний проект є самостійною роботою здобувача освіти. Основна
мета цієї роботи - показати ступінь освоєння здобувачем освіти дисциплін,
передбачених навчальним планом.
Тема дипломного проекту призначається здобувачу освіти викладачем
спец дисциплін з урахуванням реальних вимог виробництва, де працює або
проходить практику здобувач освіти.
Тема проекту розглядається на цикловій комісії і затверджується
заступником директора з навчальної роботи.

Тематика дипломних проектів відповідає вимогам ОКХ та ОПП для
молодших спеціалістів зі спеціальності та охоплює у повному обсязі матеріал
дисциплін циклу професійної підготовки. Тематика дипломних проектів
визначається за місцями проходження здобувачами освіти переддипломної
практики.
Під час дипломного проектування значна увага приділяється
варіативному прийняттю рішень за техніко-економічними показниками.
Оформлення проекту відповідає чинним стандартам.
АНАЛІЗ ЯКОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ З ПРАКТИК
з освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування за 2016-2018 роки

Якість успішності, %

2016

10

3

30,00

4

40,00

3

30,00

-

-

100,0 70,00 4,00

2017

9

3

33,33

4

44,44

2

22,22

-

-

100,0 77,78 4,11

2018

11

3

27,27

4

36,36

4

36,36

-

-

100,0 63,64 3,91

З них одержали оцінки
«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб %

Середній бал

Кількість здобівачів
освіти, осіб

Переддипломна
практика

Рік проходження
практики

Назва
практики

Абсолютна успішність, %

Таблиця 7.5

Звіт про практику відображає результати практики на виробництві і
подальшого їх використання у розробці дипломного проекту.
Звіт про практику складається здобувачем освіти у відповідності з
календарний графіком проходження практики та додатковими вказівками
керівників практики від коледжу та підприємства.

Директор коледжу

Л.О.Олійник

ДАНІ ПРО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
освітньої програми обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування в 2017-2018 роках
Таблиця 7.6
№
з\п

ПІБ здобувач
освітиа

Місце працевлаштування

Посада

Джерела
фінансув
ання

2018 рік ГМ-16-КР-Д
1

Власенко Е. В.

ДДТУ

2
3
4

Діряга Р. В.
Клименко М. О.
Колесник А. О.

ТОВ «ІнтерПайп»
Середньодніпровький ГЕС
Декрет (догляд за дитиною)

5

Лебідь М. С.

ДДТУ

6
7

Лукінов С. В.
Марців О. І.

Служба в ЗСУ
Самостійне працевлаштування

8

Михайлова Є.В.

ДДТУ

9
10

Недвижаєв М. В.
Рогов Б. С.

Служба в ЗСУ
Самостійне працевлаштування

11

Сеник К. А.

ДДТУ

здобувач
освіти
різнорабочий
механік
здобувач
освіти

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

здобувач
освіти

бюджет
бюджет
бюджет

здобувач
освіти

бюджет

2017 рік ГМ-15-КР-Д
1

Вітер Д.А.

УДХТУ

2

Кочедеря Б.О.

ТОВ «Кабельний з-д Енергопром»

3

Макєрова Ю.М.

УДХТУ

4

Ромушко В.В.

УДХТУ

5

Сердюк А.О.

Евробуд «Пінопласт»

6

Смірнов С.С.

ПП «Такси»

7

Татусь Г.І.

УДХТУ

8

Фільов Р.Ю.

Самостійне працевлаштування

9

Ягольник О.В.

Директор коледжу

УДХТУ

здобувач
освіти
робочий
здобувачка
освіти
здобувач
освіти
електроионте
р
таксист
здобувач
освіти

бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

здобувач
освіти

бюджет

Л.О.Олійник

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПУСКУ, ВИКОРИСТАННЯ І АДАПТАЦІЇ
ВИПУСКНИКІВ за освітньою програмою Обслуговування та ремонт
обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної
зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 7.7
№
з\п

Показник

Кількість випускників (всього):
- в т.ч. молодших спеціалістів денна форма
навчання
- в т.ч. молодших спеціалістів заочна форма
1
навчання
- бакалаврів
- спеціалістів
- магістрів
Кількість випускників, що отримали диплом з
відзнакою (всього):
- в т.ч. молодших спеціалістів денна форма
навчання
2 - в т.ч. молодших спеціалістів заочна форма
навчання
- бакалаврів
- спеціалістів
- магістрів
Частка випускників, які склали державний іспит
чи захистили дипломні проекти на «відмінно» та
«добре» (%):
в т.ч. молодших спеціалістів
3
- бакалаврів
- спеціалістів
- магістрів
Частка дипломних проектів (робіт), виконаних із
4
застосуванням ЕОМ (%)
Частка дипломних проектів (робіт), виконаних на
5
замовлення підприємств(%)
Частка випускників, які захищалися на
6
підприємствах (%)
Частка проектів (робіт), рекомендованих ДЕК до
7
впровадження(%)
Частка випускників, що навчались за
8 держзамовленням і отримали місця призначення
(%)
Частка випускників, рекомендованих до
9 аспірантури (%):
- із них зараховано до аспірантури
Частка випускників, на яких навчальний заклад
10 має дані про їх місце роботи і посаду (%):
- в т.ч. продовжили навчання (%)

Директор коледжу

Роки
2015р.
32

2016р.
24

2017р.
26

2018р.
25

9

10

9

11

23

14

17

14

-

1

3

2

-

1

1

2

-

-

2

-

77,78

70,00

77,78

72,73

77,78

70,00

77,78

72,73

85

90

92

95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

83,3

85,7

87,5

-

-

-

-

-

-

-

-

75

81,8

64,2

75

20

41,6

42,8

37

Л.О.Олійник

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ
у 2017-2018н.р.
Таблиця 7.8

Вид роботи

Конкурс есе

Конференція
«Здобувач
освітиська
молодь та
інновація»
Міжнародний
конкурс
ім.П.Яцика
Міжнародний
конкурс
ім.П.Яцика
Всеукраїнська
олімпіада з
української
мови

Дисципліна
Англійська
мова
Механіка та
автомеханіка

Електротехніка

Відповідальний за
проведення

Місце

Регіональні заходи

Санкевич А.І.

ІІІ

Винокуров І.В.

ІІ

Мастеровенко І.І.

ІІІ

Українська
мова

Сошенко О.В.

ІІІ

Українська
мова

Малишко Н.В.

ІІІ

Українська
мова

Малишко Н.В.

ІІІ

Конкурс ім.
Т.Г.Шевченка

Українська
мова

Донских Т.О.

І

Конкурс есе
англійською
мовою

Англійська
мова

Санкевич А.І.

уч

Зберовська Т.В.

І

Коломоєць О.О.

І

Зарубіжна
література

Сєркова І.В.

ІІІ

Математика

Нагорна А.В.

Конференція з
біології
Літературний
захід

Біологія

уч
Олімпіада

уч
Інформатика

Бізюльова Ю.В.

ІІ

ПІБ здобувач
освітиа
Лисьонкова
Юлія Вікторівна
Фролов Богдан
Олегович
Логвінова
Вікторія
Олегівна
Щербанюк
Михайло
Олександрович
Сердюк
Анастасія
Євгеніївна
Лисьонкова
Юлія
Вікторівна
Копиленко
Рада Василівна
Плахота
Єлизавета
Сергіївна
Лисьонкова
Юлія
Вікторівна
Зєнова
Єлизавета
Сергіївна
Шершукова
Юлія
Олександрівна
Лисьонкова
Юлія Вікторівна
Антоненко
Вероніка
Володимирівна
Ларіков
Єгор Денисович
Лісовець
Костянтин
Васильович

Група

Ф-16/9
АТкр-16
ЕТ-15/9
ЕТ-15/9
Ф-17/9
Ф-16/9

ІПЗ-16/9

Ф-16/9
Ф-16/9
ВФ-15/9
ВФ-15/9
Ф-16/9
ІПЗ-17/9
ІПЗ-17/9
ПЗ-16/9

Дисципліна

Відповідальний за
проведення

Місце

Вид роботи

ІІ
Олімпіада

Історія

Оникій Н.В.
ІІІ
уч

Конференція

Екологія

Ревак О.А.
уч

Олімпіада

Економіка
підприємства

уч
Рашевська Н.С.
уч
ІІ

ІІ
ІІ
Конкурс
здобувач
освітиських
робіт з
правознавства

І
Право

Карповський В.О.

І
І
І
І
ІІ

Олімпіада

Екологія

Курусь О.В.

ІІ

Олімпіада

Біологія

Зберовська Т.В.

уч

Конференція

Інформатика

Приходько Т.А.

І
І

Конференція

Фізика

Паливода М.М.

І
І

ПІБ здобувач
освітиа
Ларіков Єгор
Денисович
Довженко
Олександр
Олександрович
Олексюк Олена
Олександрівна
Бабіч Олена
Володимирівна
Смоляга Марія
Іванівна
Дунда Олена
Євгенівна
Мартиненко
Ілона Олегівна
Марчукова
Катерина
Євгенівна
Джужа
Лілія Петрівна
Тонкачова Дар`я
Юріївна
Луцюк Лілія
Іванівна
Луцюк Юлія
Іванівна
Лисьонкова
Юлія Вікторівна
Палій Влада
Костянтинівна
Гогуліна
Вікторія
Русланівна
Марченко Дарія
Анатоліївна
Зєнова
Єлизавета
Сергіївна
Кузнєцов
Ілля Ігорович
Луцюк
Юлія Іванівна
Луцюк
Лілія Іванівна
Кравченко
Данило

Група

ІПЗ-17/9
ІПЗ-17/9
ВН-15/9
ВН-15/9
Мкр-17
ФБСкр-17
ХТ-16/9

ХТ-16/9
Ф-16/9
ХТ-16/9
ХТ-16/9
ХТ-16/9
Ф-16/9
Ф-16/9
Ф-16/9
Ф-16/9
ВФ-15/9
ПЗ-14/9
ХТ-16/9
ХТ-16/9
БС-16/9

Конференція

Конференція

Дисципліна

Економічні
дисципліни

Іноземна мова

Відповідальний за
проведення

Місце

Вид роботи

Миронова Т.О.

уч

Фролова О.М.

уч

Санкевич А.І.

ІІ

ПІБ здобувач
освітиа
Леонідович
Костюк
Анжеліка
Суренівна
Петренко Семен
Васильович
Марченко Дарія
Анатоліївна
Лисьонкова
Юлія Вікторівна

Група

БС-15/9
БС-16/9
Ф-16/9
Ф-16/9

Обласні заходи
Олімпіада

Інформатика

Бізюльова Ю.В.

ІІІ

Олімпіада

Історія

Оникій Н.В.

уч

Олімпіада

Екологія

Курусь О.І.

І

Конкурс
ім.
Т.Г.Шевченка

Українська
мова

Донских Т.О.

уч

Лісовець
Костянтин
Васильович
Ларіков Єгор
Денисович
Марченко Дарія
Анатоліївна
Плахота
Єлизавета
Сергіївна

ПЗ-16/9
ІПЗ-17/9
Ф-16/9
Ф-16/9

Всеукраїнські заходи
Всеукраїнська
наукова
конференція
V
Всеукраїнська
науковотехнічна
конференція
здобівачів
освіти,
аспірантів і
молодих
учених

Будівельні
дисципліни

Екологія

Фролова О.М.

Курусь О.В.
Тарасова І.Ю.

ІІ

Щербула Сергій
Іванович

БС(КР)17

І

Лящина Юлія
Вадимівна
Нелікаєва
Єлизавета
Володимирівн

ВФ-15/9

8 ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Інформація про наявність бібліотеки наведена в таблиці 8.1.
Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та
іншою навчальною літературою наведена в таблиці 8.2.
Перелік фахових періодичних видань наведено в таблиці 8.3.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ
Таблиця 8.1
Найменуванн
я бібліотеки

Бібліотека
ТК ДДТУ

Площа,
кв. метрів

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури,
примірників

Площа
читального залу,
кв. метрів,
кількість місць

Примітка*

54400

Площа читального
залу –214 м2,
кількість місць - 70

Електронна
бібліотека
знаходиться
на файловому
сервері коледжу

477

Директор коледжу

Л.О.Олійник

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРУЧНИКАМИ, НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ, ДОВІДКОВОЮ
ТА ІНШОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ
з освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 8.2
№
з\п

1

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор (прізвище, ім’я та
по батькові) підручника,
навчального посібника
тощо

2

3
Горський В.С.
Волинка Г.І.

1

Філософія

Найменування підручника,
навчального посібника
тощо
4

Дисципліни загальної підготовки
Історія української філософії
Філософія

Лубський В.І.

Релігієзнавство

Огнев'юк В.О,. Утюж І.Г.
Городяненко В.Г.
Піча В.М.
Жоль К.К.
Матвєєва Л.Л.

4

Економічна теорія

Ніколенко Ю.В.
Базилевич В.Д.

Філософія.Історія філософії.
Соціологія
Соціологія
Соціологія
Культурологія
Українська і зарубіжна
культура
Лекції з історії світової та
вітчизняної культури
Основи економ.теорії.Ч.1,2
Економічна теорія.Політекон

5

Українська мова

Ющук І.П.

Українська мова

2

Соціологія

3

Культурологія

Дещинський І.Є.
Яртись А.В.

Найменування видавництва,
рік видання

Кількість
примірни
ків**

5

6

К.: «Либідь», 2004, українська
К.: «Вища освіта», 2005, українська
К.: «Академвидав», 2008,
українська
К.: «Грамота», 2010, українська
К.: «Академія», 2008, українська
Л.: «Нов.світ», 2004, українська
К.: «Либідь», 2005, українська
К.: «Либідь», 2005, українська

10
35
12
100
30
10
20
50

К.: «Бескід Бет», 2005, українська

5

Л.: «Світ», 2005, українська

15

К.: «Либідь», 2000, українська
К.: «Знання», 2006, українська

20/20
70

К.: «Либідь», 2004, українська

35

1

6

7

8

2
(за професійним
спрямуванням)

Іноземна мова
(за професійним
спрямуванням)
Історія України
Фізичне виховання

9

Екології

10

Безпека
життєдіяльності

11

Основи
менеджменту і
маркетингу

12

Креслення

3
Мацюк З,
Станкевич М.

4

5

Українська мова професійного
К.: «Каравела», 2005, українська
спілкування

Українське ділове мовлення:
Загнідко А.П., І.Г. Данилюк професійне і непрофесійне
спілкування
Бичкова Н.І.
Англійськая мова
Мисик Л.
Англійська мова
Корективний курс
Якубяк М.
французької мови
Литвин В.М.
Історія України
Бойко О.Д.
Історія України
Дещинський І.Є.
Історія України і її державн.
Карпова І.Б.
Фізична культура та формув.
Курс лекцій з фізичного
Чочарай З.Ю.
виховання
Білявський Г.О.
Основи екології
Заверуха Н.М. та інш
Основи екології
Желібо Є.П. та інш.
Безпека життєдіяльності
Яким Р.С.
Безпека життєдіяльності
Мягченко О.П.
Безпека життєдіяльності
Шегда А.Ф..
Менеджмент

6
25

Донецьк.: ТОВ ВКФ «БАО»,2004,
українська

15

К., «Либідь», 2004, українська
Л., «Світ», 2004, українська

20
30

Л.: «Світ», 2004, українська

20

К.: «Знання», 2006, українська
К.: «Академія», 2007, українська
К.: «Бескід Біт», 2005, українська
К.: «КНЕУ», 2005, українська

50
25
5
2

К.: «Європ.Ун-т», 2004, українська

5

К.: «Либідь», 2004, українська
К.: «Каравела», 2006, українська
К.: «Каравела», 2003, українська
Л.: «Бескіт Біт», 2005, українська
К.: «ЦУЛ», 2010, українська
К.: «Знання», 2004, українська

30
30
15
5
2
70
30

Павленко А.Ф.

Маркетинг

К.: «КНЕУ», 2001, українська

Боголюбов С.К.

Индивидуальные задания по
черчению.

Розов С.В.

Курс черчения

Антонович Є.А. та інш.

Креслення

М., «Высшая школа», 1989,
російська
М., «Машиностроение», 1980,
російська
Л.: «Світ», 2006, українська

50
50
50

1

2

3
Болдин Л.А.

13

Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні
вимірювання

Кулаков.М.В.
Боженко Л.І.

14

Фізика

15

Вища математика

16

17

18

Матеріалознавство

Чолпан П.П.
Дмитрієва В.Ф.
Гаркуша І.П.
Лейфура В.М. та інш.
Овчинников П.П.,
Михайленко В.М.
Овчинников П.П.,
Михайленко В.М.

4
Основы взаимозаменяемости и стандартизации
Технологические измерения
и приборы для
хим.производств
Стандартизація,метрологія,
та кваліметрія у машбуд.
Фізика
Фізика
Загальний курс фізики
Математика
Вища математика, ч.1,2

Вища математика, ч.1,2
Збірник задач
Технологія конструкційних
ПоповичВ.В., Попович В.В.
материалів і матеріалознв.
Самохоцкий А.И.
Металловедение
Чумак М.Г.
Матеріали і технологія
Паначевний Б.Г.,
Загальна електротехніка
Свергун Ю.Ф.

5
М.: «Машиностроение»,1984,
російська

Попов В.С.

Теоретическая электротехника

30

М.: «Машиностроение», 1983,
російська

50

Л.: «Світ», 2003, українська

40

К.: «Вища школа»,2004, українська
К.: «Техніка», 2008, українська
К.: «Техніка», 2004, українська
К.: «Техніка», 2003, українська
К.: «Техніка», 2003, 2004,
українська

15
30
185
40

К.: «Техніка», 2004, українська

10 / 120
100 / 100

Л.: «Світ», 2006, українська

90

М.: «Металлургия», 1990, російська
К.: «Либідь».2000,українська

125
20

К.: «Каравела», 2003, українська

М.: «Энергоатомиздат», 1990,
російська
За ред.. Воробкевича А.Ю. Збірник задач з теоретичних К.: «Магнолія плюс», 2004,
і Шегедіна О.І.
основ електротехніки.
українська
Технология горячей обработки М.: «Высшая школа», 1981,
Челноков Н.М.
материалов
російська
Технологія обробки
Сучасні інструментальні
матеріалів
Балацький В.В.та ін..
К.: «Техніка», 1999, українська
матеріали для оброблення
За ред.Кондратюка С.Є..
Металознавство та обробка
К.: «Вікторія», 2000, українська
Електротехніка

6

10
50
10
80
25
40

1

2

3
Гапонкин В.А. и др.

19

Інформатика і
комп'ютерна
техніка

Ярмуш О.В., М.М. Редько
За ред. Баженова В.А.
За ред.
Товажнянського Л.Л.

20

Процеси і апарати

Молоканов Ю.К.
Романков П.Т.
Мухленов И.П..

21

Основи технології
галузі

За ред.Сороко В.И.
Адельсон С.В. и др.
Генкин А.Э.

22

Обладнання
підприємств галузі

Фарамазов С.А.
Назаренко І.І.,
Туманська О.В.

23

Контроль та
керування хімікотехнологічними
процесами

Головко Д.Б. та інш.
Шкатов С.Ф.,
Шувалов В.В.
Попович М.Г.,

4
металів у запитаннях
Обработка резанием.
Інформатика і комп'ютерна
техніка
Інформатика.Комп'ютерна
техніка.Комп.технології
Процеси і апарати.У 2-х ч.
Процессы и аппараты
нефтегазопереработки
Процессы и аппараты
химической промышленнст.
Основи химической
технология
Основи химической
технологии
Технология
нефтехимического синтеза
Оборудование химических
заводов
Оборудование нефтеперерабативающих заводов
Машини і устаткування
підприємств
Автоматика і автоматизація
технологічних процесів
Основы автоматизации
технологических процессов
химических производств
Теорія автоматичного

5

6

М: «Машиностроение», 1990, рос.

30

К.: «Вища школа», 2006, українська

70

К: «Каравела»,2003,українська

10

Х.: НТУ «ХПІ»,2007,українська

3/3

М.: «Химия», 1980, російська

30

Л.: «Химия», 1989, російська

200

М.: «Высш.школа», 1991, російська

35

Л.: «Химия»,1986, російська

15

М.: «Химия», 1985, російська

50

М.: «Высшая школа», 1986,
російська

120

М.: «Химия», 1984, російська

70

К.: «Вища школа», 2004, українська

30

К..: «Либідь», 1997, українська

20

М.: «Химия», 1988, російська

80

К.: «Либідь», 2007, українська

20

1

24

25

2

Економіка
підприємств галузі

Технічне
обслуговування і
ремонт обладнання
підприємств галузі

3
Ковальчук Н.Т.
Покропивний С.Ф.
Примак Т.О.
Тарасюк Г.М., Шваб Л.І
Фарамазов С.А.
Азаров В.Н.и др.
Рахмілевич З.З. та інш.
Жабо В.В.,
Уваров В.В.

26

Гідравліка, насоси
та компресори

Ведерников М.И.
Рахмилевич З.З
Альперт Л.З.

27

Основи
проектування

За ред. Судакова Е.Н.
Волошин М.Д. та інш.
Рудин М.Г., Смирнов Г.Ф.

28

Технічна механіка

Мовнин М.С.

4
керування
Економіка підприємства
Економіка підприємства
Планування діяльності
підприємства
Ремонт, монтаж оборудования
химических и нефтехимических заводов
Система технического
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ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
з освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної
промисловості за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування
Таблиця 8.3
Найменування фахового
періодичного видання
Хімічна промисловість України
Журнал главного інженера

Роки надходження
2014-2019
2019

Для навчального процесу педагогічними працівниками та здобувачами
освіти коледжу використовуються матеріали сайтів: Вища освіта в Україні:
новини, події, статті, довідник (www.osvita.org.ua) та інші.

Директор коледжу

Л.О.Олійник

9 ТЕКСТОВИЙ ОПИС ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ,
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів,
стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність
закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з
урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами
Використання інформаційних ресурсів.
Основна
інформація
про
діяльність
Технологічного
коледжу
Дніпровського державного технічного університету розміщена на офіційному
веб-сайті закладу освіти www.dtkddtu.dp.ua: структура, ліцензії та сертифікати
про акредитацію, освітня діяльність, зразки документів про освіту, інформація
про навчальні та структурні підрозділи та їх склад, освітньо-професійні
програми, правила прийому, контактна інформація.
Для забезпечення якісної підготовки фахівців зі спеціальності 133 Галузеве
машинобудування в коледжі на належному рівні налагоджена робота з
організації інформаційного забезпечення освітнього процесу.
Так, для проведення самостійної підготовки функціонує бібліотека, яка є
важливим структурним підрозділом коледжу і забезпечує доступність до
інформації, підвищення рівня знань, ефективний розвиток освітньої і
дослідницької діяльності та задоволення інформаційних потреб педагогічних
працівників та здобівачів освіти. У навчальному корпусі функціонує читальна
зала площею 214 м2 на 70 посадкових місць, у тому числі 5 посадкових місць
для користування електронною бібліотекою.
Бібліотека забезпечує доступ до навчальної та наукової інформації на
різноманітних носіях (підручники, навчальні посібники, періодика, аудіо відеодокументи, електронні документи, бази даних, у тому числі, бази даних
Інтернет і ін.) у достатній кількості, що задовольняє потребу учасників
освітнього процесу на 100%. Станом на 01.03.2019 року бібліотечний фонд
налічує 54400 примірників, з них: навчальної літератури – 70,5% від загальної
кількості фонду; довідкова, наукова, науково-популярна, інструктивнометодична - 29,5%.
Режим роботи бібліотеки встановлено з урахуванням потреб освітнього
процесу і інтенсивності користування його учасників. Приміщення бібліотеки
коледжу відповідають її призначенню і принципам діяльності, а саме: реалізації
бібліотечних технологій (надходження і рух документів, доступ до бібліотеки,
шляхи переміщення користувачів і персоналу); привабливу зовнішню і
внутрішню архітектуру і оформлення, підтримання в процесі експлуатації стану,
відповідно до стандартів і норм (освітлення, температурний режим, пожежна
безпека та ін.), забезпечено доступ людей з обмеженими фізичними
можливостями. У приміщеннях бібліотеки передбачено безоплатний доступ до
мережі Інтернет, що спрощує і прискорює отримання необхідної інформації.

Забезпечено доступ учасників освітнього процесу до локальної мережі
електронних видань та періодики із фондом 149 примірників, що дозволяє в
максимально повному обсязі задовольнити запити здобувачів освіти.
У бібліотеці коледжу забезпечено наявність двох вітчизняних фахових
періодичних видань відповідного або спорідненого профілю спеціальності 133
Галузеве машинобудування, перелік яких наведено у таблиці 8.3 Акредитаційної
справи.
Використання навчального обладнання лабораторій, майстерень.
Для здійснення професійної підготовки в коледжі створена відповідна
навчально-матеріальна база, яка забезпечує навчання здобувача освіти за
освітньо-професійною програмою
Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133
Галузеве машинобудування.
Освітний процес в коледжі для підготовки молодших спеціалістів
здійснюється в учбовому корпусі загальною площею 8617,5м2 та навчальною
площею 4754,3м2, який має у складі 34 кабінетів, 15 лабораторії, спортивні зали
площею 1156м2, три майстерні площею 885,5м2. На 1 здобувача освіти денної
форми навчання припадає 11,68 м2 навчальних приміщень, які призначені для
використання
за
спеціальностями
відповідно
до
отриманих
лі
цензій, що дозволяє забезпечити на 100% робочими місцями здобувачів освіти із
урахуванням обсягу заявленого ліцензійного обсягу. Професійна підготовка
фахівців із спеціальності 133 Галузеве машинобудування здійснюється
відповідно до нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, у тому числі
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Площа навчальнолабораторних приміщень, де здійснюється навчання за спеціальністю 133
Галузеве машинобудування, складає 2387,3м2. Аудиторії забезпечені
відповідною кількістю меблів, дошками та іншим необхідним обладнанням,
перелік яких наведено у таблиці 6.3 розділу 6 Акредитаційної справи. Навчальні
приміщення, в яких проводиться підготовка фахівців, відповідають існуючим
будівельним та санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки,
існуючим нормам з охорони праці. Робочі місця викладачів і навчальнодопоміжного персоналу обладнані сучасними меблями, комп’ютерами і всім
необхідним інвентарем для праці.
Провадження освітнього процесу за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування забезпечено комп’ютерною технікою із відповідним
програмним забезпеченням.
Комп'ютерне обладнання коледжу, яке використовується у освітньому
процесі, налічує 168 одиниці персональних ПК із додатковим організаційним та
периферійним обладнанням. Значна частина ПК зосереджена у спеціалізованих
навчальних аудиторіях інформаційно- комп’ютерного центру. Крім того, в
більшості навчальних аудиторій, циклових комісіях, інших структурних
підрозділах, бібліотеці створено сегменти локальної мережі з власним сервером.
Здобувачами освіти надається доступ до мережі Internet, який забезпечується
виділеною лінією.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИМИ РОБОЧИМИ МІСЦЯМИ,
що необхідні для виконання освітньо-професійних програм
Таблиця 9.1
Показник

Значення показника за
семестрами навчального року
1 семестр

2 семестр

17

18

168

168

Розрахункова потужність комп’терних класів
(з урахуванням 5 денного робочого тижня, за
фактичною кількістю створених робочих місць),
годин

5100

5400

Фактична потреба у використанні комп’ютерних
робочих місць за всіма спеціальностями за раніше
отриманими ліцензіями відповідно до навчальних
планів, годин

4692

5076

Завантаженість комп’ютерних робочих місць за
всіма спеціальностями за раніше отриманими
ліцензіями, %

92,0

94,0

Кількість навчальних тижнів
(середнє значення за навчальними планами)
Кількість наявних комп’ютерних робочих місць

Із урахуванням ліцензійного обсягу забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями здобувачів освіти освітньої програми Обслуговування та
ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості зі
спеціальності 133 Галузеве машинобудування та інших спеціальностей повністю
покриває потребу їх використання.
Лекційні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами:
мультимедійні проектори, ПК, спеціальні екрани та інше. Технічні
характеристики комп'ютерної та презентаційної техніки, мережевого обладнання
відповідають вимогам сучасних програмних продуктів на основі Windowsтехнологій. У коледжі наявні 3 комплекти мультимедійного забезпечення, які
стаціонарно функціонують у 3 аудиторіях. Аудиторні заняття за навчальним
планом освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальностю 133 Галузеве
машинобудування проводяться у 20 навчальних аудиторіях, з яких одна
оснащена стаціонарним мультимедійним обладнанням, інші – переносним, та 7
спеціалізованих
навчальних
комп’ютерних
класів.
Забезпеченість
мультимедійним обладнанням для одночасного використання в навчальних

аудиторіях усіх спеціальностей складає 35% при нормативному показнику
мінімального відсотка кількості аудиторій – 10%.
Освітній процес з усіх дисциплін освітньої-професійної програми в
достатній мірі забезпечений засобами наочності (презентації до лекційного
матеріалу, плакати, схеми, таблиці, макети, зразки, колекції тощо), необхідним
технічним і технологічним обладнанням.
Для забезпечення навчання здобувачів освіти освітньої програми
Обслуговування
та
ремонт
обладнання
підприємств
хімічної
і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальностю 133 Галузеве
машинобудування передбачено використання обладнання, перелік якого
наведено в таблицях 6.3 та 6.4 Акредитаційної справи.
Таким чином, наявна навчально-лабораторна база коледжу, на якій
здійснюється підготовка молодших спеціалістів за освітньо-професійною
програмою Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і
нафтогазопереробної промисловості
за спеціальністю 133 Галузеве
машинобудування першого рівня вищої освіти, та рівень їх оснащення
відповідають існуючим нормам.
Використання спортивних залів, стадіонів.
Спортивні споруди ТК ДДТУ за функціональним призначенням залежно
від характеру їх використання віднесені до навчально-тренувальних та
фізкультурно-оздоровчих споруд.
Для проведення навчальних занять і спортивно-масової роботи
(спартакіади тощо) в коледжі є наступні спортивні споруди: два спортивні зали з
пропускною потужністю 100 осіб у зміну загальною площею 1156 м2,
спортивний майданчик із загальною площею 400 м2, зали настільного тенісу,
гирьового спорту, тренажерний зал.
На спортивних об’єктах коледжу проводяться навчальні заняття з
фізичного виховання, здійснюються навчально-тренувальна робота у спортивних
секціях з волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, футболу. Спортивні
споруди застосовуються для проведення спортивних заходів коледжу із
залученням учнівської і здобувач освітиської молоді району та міста. У 20182019 навчальному році на базі спортивного комплексу були проведені змагання
за програмою міських здобувач освітиських спортивних ігор серед закладів
вищої освіти з волейболу, футзалу, шахів. Таким чином, матеріально-технічна
база спортивного комплексу коледжу повністю задовольняє потребу для
проведення освітнього процесу та самореалізації активної особистості у сфері
спорту.
Використання інших об’єктів соціальної інфраструктури.
Забезпечення життєдіяльності та соціальних потреб здобувачів освіти та
викладачів визначається наявністю соціальної інфраструктури коледжу.
Наявність їдалень, буфетів, гуртожитків, актових залів, медичного пункту тощо
відображена у таблиці 6.5 Акредитаційної справи.
В коледжі функціонує гуртожиток, житлова площа якого складає
2093 м2 потужністю на 120 осіб, де фактично проживає 56 здобувачів освіти.
Житлова площа на одного мешканця складає в середньому 37,3м2. Наявні

потужності дозволяють повністю задовольнити відповідні потреби здобівачів
освіти у проживанні у гуртожитку коледжу. Гуртожиток відповідає існуючим
санітарним нормам СНІП 42-121-4719-88. Відповідно до встановлених вимог він
облаштований необхідними для функціонування приміщеннями: кімнатами для
занять, кімнатою для відпочинку, душовими, кухнями, санвузлами, коморами,
кімнатою для сушки одягу і взуття, іншими підсобними приміщеннями.
Медичне обслуговування здобувачів освіти здійснюється міською
поліклінікою, медичний пункт для надання невідкладної медичної допомоги
розміщений у гуртожитку. Щорічно проводиться диспансеризація здобувачів
освіти, флюорографія, медичні огляди.
У коледжі розміщена їдальня із загальною площею 369,5 м2, на одне
посадкове місце припадає 3 здобувачі освіти, що забезпечує повністю потребу
надання послуг громадського харчування.
Актова зала коледжу на 300 посадкових місць дає можливість проводити
культурно-масові заходи.
Таким чином, підготовка здобувачів освіти освітньої програми
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і
нафтогазопереробної промисловості за спеціальностю 133 Галузеве
машинобудування із урахування заявленого ліцензійного обсягу повністю
забезпечена навчальними аудиторіями, спеціалізованими лабораторіями та
кабінетами, обладнанням та устаткуванням, необхідним для виконання освітньопрофесійної програми підготовки молодших спеціалістів.

10 ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ
ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
Під час попередньої акредитації спеціальності 5.05050207 Обслуговування
та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто газопереробної
промисловості відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
12.03.2014 року №498л «Про проведення акредитаційної експертизи», експертна
комісія у складі: Шапорева Валерія Павловича – завідувач кафедри хімічної
техніки та промислової екології Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор, голова
комісії; Магода Ірина Володимирівна – заступник директора з навчальновиробничої роботи, голова циклової комісії спеціальних дисциплін обладнання
хімічних
заводів
Сєвєродонецького
хіміко-механічного
технікуму
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
розглянула
подану
Дніпродзержинським
технологічним
коледжем
Дніпродзержинського державного технічного університету акредитаційну справу
та провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього
вищого навчального закладу державним вимогам щодо акредитації спеціальності
5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто
газопереробної промисловості.
На підставі матеріалів, поданих на акредитацію та перевірки діяльності
коледжу на місці, експертна комісія дійшла висновку, що програми освітньої
діяльності, навчально-методичне інформаційне, кадрове та матеріально-технічне
забезпечення підготовки молодших спеціалістів спеціальності в цілому відповідає
встановленим критеріям та вимогам і забезпечує гарантію якості вищої освіти I
рівня акредитації.
Ухваливши позитивне рішення щодо акредитації спеціальності, експертна
комісія з метою підвищення якості підготовки фахівців заявленого напряму
рекомендувала керівництву навчального закладу:
- продовжити роботу над удосконаленням автоматизованого
електронного навчально-методичного комплексу дисциплін спеціальності;
- продовжити роботу над створенням власного програмного забезпечення
навчального процесу;
- продовжити придбання нових навчальних підручників та посібників із
спеціальних дисциплін.
На виконання рекомендацій здійснено наступне.
Здобувачі освіти освітньої програми Обслуговування та ремонт обладнання
підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості за спеціальністю 133
Галузеве машинобудування та педагогічні працівники коледжу працюють у
кабінетах, перелік яких наведений в табл. 6.3, що обладнані комп’ютерною
технікою, де мають доступ до мережі Internet для використання матеріалів
Internet-ресурсів. За останні два роки коледж збільшив наявність комп’ютерної
техніки на 35 одиниць, 126 комп’ютерів підключено до мережі Internet.

Опрацьовані та удосконалені навчально-методичні комплекси дисциплін
всіх циклів підготовки молодших спеціалістів. Вся документація представлена
державною мовою, а саме: конспекти лекцій, методичні рекомендації для
виконання лабораторних, практичних робіт, семінарських занять, організації
самостійної роботи здобівачів освіти, виконання курсових, дипломних проектів,
оформлення звітів із переддипломної практики.
Створена та постійно оновлюється електронна бібліотека з усіх фахових
дисциплін, що забезпечує підготовку фахівців. Для навчального процесу
педагогічними працівниками та здобувачами освіти коледжу використовуються
матеріали Internet-ресурсу.
План заходів з реалізації пропозицій експертної комісії виконано в
повному обсязі.
За період з березня 2014 року до цього часу зауважень та приписів
контролюючих органів щодо освітньої діяльності з освітньої програми
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Директор коледжу

Л.О.Олійник

11 ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У Технологічному коледжі Дніпровського державного технічного
університету діє система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності
та якості вищої освіти, яка є однією з трьох складових частин Європейських
стандартів і рекомендацій (ESG), що гарантує якість освітнього процесу в
коледжі та конкуренті переваги на ринку вищої освіти.
Основними принципами та процедурами забезпечення якості вищої освіти,
на яких ґрунтується система, є оцінка професійного рівня педагогічних
працівників коледжу, якості навчальних планів та програм, інфраструктури і
навчального середовища, знань, вмінь і компетенцій осіб, що навчаються,
професійного росту випускників.
Внутрішня система забезпечення якості освіти, крім моніторингу багатьох
кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, традицій і
норм, що визначають ефективність функціонування закладу.
Система забезпечення якості освітньої діяльності реалізується з
залученням усіх працівників коледжу (адміністрація, керівники структурних
підрозділів, науково-педагогічні та педагогічні працівники, навчальнодопоміжний, адміністративно-господарський персонал) та здобувачів освіти.
У ході реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої
діяльності коледжу та якості вищої освіти виконуються наступні заходи:
- здійснення моніторингу, періодичного перегляду та вдосконалення
навчальних програм з урахуванням вимог роботодавців, що забезпечує зростання
їх привабливості і прозорості для потенційних споживачів, забезпечення
академічної мобільності здобувачів освіти та підвищення здатності випускників
до працевлаштування:
- запровадження орієнтованих на здобувача освіти навчальних планів
підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з
урахуванням вимог роботодавців до рівня знань, умінь і компетенцій
підготовлених фахівців;
- удосконалення планів підготовки за спеціальністю, сформованих шляхом
опанування навчальних дисциплін загально наукової та фундаментальної
підготовки, базових професійно орієнтованих дисциплін;
- проведення типових видів занять випускників (карта професій) з
визначенням критеріїв, за якими оцінюється досягнення здобувачів освіти цілей
навчальної програми та рівня їх досягнень;
- посилення практичної підготовки здобувачів освіти (ознайомча,
навчальна та виробничі практики), передбачених навчальними планами.
Програми практики, обсяги, види практичної підготовки і терміни її проведення
узгоджені з потенційними роботодавцями;
- розробка тематичних програм підвищення кваліфікації фахівцівпрактиків, які формуються випусковими цикловими комісіями на замовлення
роботодавців відповідно до узгоджених з ними вимог (обсяги, тривалість, вимоги

до оцінювання тощо). Термін існування таких програм і порядок їх оновлення
визначаються замовником.
Системою передбачено щорічне оцінювання професійного рівня
педагогічних працівників та регулярне оприлюднення таких оцінювань.
Оцінювання здобувачів освіти здійснюється за результатами періодичного
модульного контролю та підсумкової атестації, виконання директорських
контрольних робіт, отриманих за результатами участі у регіональних олімпіадах і
конкурсах здобувач освітиських творчих робіт.
Кадровий склад коледжу для підготовки фахівців з вищою освітою із 9
спеціальностей за переліком 2015 року та 11 спеціальностей за переліком 2007
року із загальним ліцензованим обсягом прийому 510 осіб за денною та 490 осіб
за заочною формами навчання при взаємній участі методичного кабінета та
циклових комісій у навчальному процесі. Це дозволяє забезпечити на високому
фаховому рівні викладання усіх без винятку навчальних дисциплін і сформувати
необхідну методичну підтримку.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється планово
та системно. Реалізується чітко визначена процедура звітності за її результатами.
Кожний викладач один раз на п’ять років проходить підвищення кваліфікації.
У коледжі створена автоматизована система управління освітньою
діяфльністю (АСУ ОД). Метою створення АСУ ОД є переведення за допомогою
засобів ІКТ досить великого обсягу паперової звітності викладача у віртуальний
простір, тобто розвантаження викладача від технічної роботи з складання
звітності щодо успішності здобувачів освіти, а також складанням навчальних та
робочих програм, обліку навчальної роботи.
АСУ ОД дозволяє вимірювати і вести облік навчальних досягнень
здобувача освіти шляхом накопичення рейтингових балів протягом семестру або
кількох семестрів у електронному журналі, який формується у реальному часі і є
доступним для ознайомлення. Одною з важливих особливостей АСУ ОД є
детальна класифікація видів самостійної роботи здобувач освітиа, що дає змогу
визначати певні часові рамки виконання цих робіт. Детальна класифікація видів
навчальної діяльності дає змогу у АСУ ОД пропорційно враховувати внесок
кожного з них при формуванні накопичувального семестрового рейтингового
балу, а також спростити планування самостійної роботи здобувач освітиа.
Одночасно АСУ ОД є певним мотиваційним інструментом у руках
викладача стосовно до діяльності здобувачаосвіти. Сучасна молодь є досить
звичною щодо існування у віртуальному просторі, тому застосування ІКТ у
навчальному процесі сприймається цілком природно.
Вмотивованість навчальної діяльності є одним з найважливіших факторів
успішного навчання. Якщо здобувачу освіти будуть зрозумілими і доступними
принципи роботи у системі,що пропонується,то постійна робота в цій системі
набуває певного ігрового забарвлення, процес навчання набуває характеру
змагання. Таким чином формується мотиваційна складова навчальної діяльності.
Загальна оцінка знань здобувача освіти формується на основі врахування всіх
видів освітньої діяльності, починаючи від систематичного відвідування

занять,виконання контрольних завдань, лабораторних робіт, практичних занять,
курсових проектів і робіт.
На офіційному веб-сайті коледжу викладена необхідна публічна
інформація.
Коледж здійснює послідовну політику щодо формування контингенту
здобувачів освіти.
Якісний відбір молоді на навчання забезпечується профорієнтаційною
роботою з потенційними абітурієнтами, правилами вступу до ЗВО, наявністю
привабливих програм підготовки для абітурієнтів, їхніх батьків, роботодавців.
Діяльність підрозділу планування кар’єри направлена на ефективну роботу
в напрямі працевлаштування випускників і сприяння реалізації їх прав на працю
та отримання першого робочого місця, відстеження їх кар’єрного зростання,
підвищення кваліфікації або перепідготовки.
Підрозділ здійснює аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців,
підготовку яких здійснює коледж; співпрацює з державною службою зайнятості
населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм
власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників
коледжу; відстежує реальні потреби ринку праці та освітніх послуг; інформує
здобувачів освіти і випускників коледжу про вакантні місця на підприємствах, в
установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці, забезпечує
зворотний зв'язок між підприємствами, установами та організаціями
(роботодавцями) і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової
підготовки.
З метою отримання максимально об’єктивної оцінки суб’єктивного
бачення здобувачами освіти, педагогічними працівниками, навчальнодопоміжним та адміністративно-господарським персоналом стану справ в
коледжі загалом,
у коледжі проводяться регулярні загальні і тематичні
соціологічні опитування.
Для забезпечення самооцінки ефективності діяльності з надання освітніх
послуг, системного моніторингу якості освіти і задоволення потреб здобувачів
освіти створено і постійно підтримується інформаційна система з базою даних,
яка відображає відгуки та оцінки здобувачами освіти навчальних програм, які
вони виконують, та результати опитувань і відгуків здобувачів освіти, щодо
ефективності роботи викладачів. Доступ до цієї системи є публічним і прозорим.
В коледжі розроблено Положення про академічну доброчесність на основі
Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України від 5
вересня 2017 року №2145-VIII «Про освіту», Закону України від 1 липня 2014
року №1556-VII «Про вищу освіту» (із змінами та доповненнями) Закону
України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції» (із
змінами та доповненнями), Статуту Дніпровського державного технічного
університету, Положення про Коледж, Правил внутрішнього розпорядку
Коледжу та гуртожитку, Колективного договору та інших нормативно-правових
актів чинного законодавства України.

У відповідності з рішенням педагогічної ради від 18.03.2019 року нказом
від 26.03.2019 №32-нв затверджено Положення про академічну доброчесність та
створена комісія з питань академічної доброчесності.

12 ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
ПРО ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ)
КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника
(нормативу) за рівнями вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

1

Значення
показни
ка (нормати
ву).
Початковий
рівень
(корот
кий цикл)

Фактич
не значен
ня
показни
ка

Відхилення
фактичног
о значення
показни
ка від
нормативн
ого

2

3

4

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри,
+
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, відповідальних
за підготовку здобувачів вищої освіти, тимчасової робочої
групи
(проектної
групи)
з
науково-педагогічних
три особи
працівників,на яку покладено відповідальність за підготовку
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю
3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої
програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за відповідною
або спорідненою спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною або
спорідненою спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не
менш як 10 років (до 6 вересня 2019 року для початкового
+
рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)

+

+

+

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науковопедагогічними (науковими) працівниками відповідної
спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний
відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням
педагогічних працівників, які мають вищу категорію)
2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене
звання професора
3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що
забезпечують формування професійних компетентностей,
науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є
визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом
кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої
роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та
лабораторних занять, здійснення наукового керівництва
курсовими,
дипломними
роботами
(проектами),
дисертаційними дослідженнями
науково-педагогічними
(науковими) працівниками, рівень наукової та професійної
активності кожного з яких засвідчується виконанням за
останні п’ять років не менше чотирьох умов, зазначених у
пункті 30 Постанови КМУ №347 від 10.05.2018р
7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної або
спорідненої науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим званням
3) з науковим ступенем або вченим званням
8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма
науково-педагогічними працівниками та/або наказів про
прийняття їх на роботу

25

69,1

+ 44,1

10

71,4

+ 61,4

підпункти
1—18
пункту 30

30.07
30.10
30.13
30.14
30.15
30.16
30.17

+

+
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доктор технічних наук, професор
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника
(нормативу) за рівнями вищої освіти
Відхилен
Значення
ня
показни
фактично
ка (норма
Фактичне
Найменування показника (нормативу)
го
тиву).
значення
значення
Початкови
показни
показни
й рівень
ка
ка від
(короткий
норматив
цикл)
ного
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на
2,4
11,68
+9,28
одну особу для фактичного контингенту здобівачів освіти та
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного використання в навчальних
10
35
+25
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

2) пунктів харчування

+

+

3) актового чи концертного залу

+

+

4) спортивного залу

+

+

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком
(мінімальний відсоток потреби)

+

+

70

100

+30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткованням,
необхідними для виконання навчальних планів

+

+

Ректор ДДТУ,
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника
(нормативу) за рівнями вищої освіти
Значення
Відхилен
показника
ня
(норма
фактичного
Найменування показника (нормативу)
Фактичне
тиву)
значення
значення
Початкови
показни
показника
й рівень
ка від
(короткий
нормативн
цикл)
ого
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої програми

+

+

2. Наявність навчального плану та пояснювальної
записки до нього

+

+

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки, робочих
програм практик
6. Забезпеченість здобівачів освіти навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
7. Наявність методичних матеріалів для проведення
атестації здобувачів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника
(нормативу) за рівнями вищої освіти
Значення
Відхилення
показни
фактичного
ка (норма
Найменування показника (нормативу)
Фактичне
значення
тиву)
значення
показника
Початковий
показника
від
рівень
нормативно
(короткий
го
цикл)
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
не менш як
закордонними фаховими періодичними виданнями
два наймену2
відповідного або спорідненого профілю, в тому
вання
числі в електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного
або спорідненого профілю (допускається спільне
користування базами кількома закладами освіти)
Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на
якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/
+
+
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність,
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх
склад, перелік навчальних дисциплін, правила
прийому, контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти,
який містить навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального плану, в тому
30
58
+28
числі в системі дистанційного навчання
(мінімальний відсоток навчальних дисциплін)

Ректор ДДТУ,
доктор технічних наук, професор

О.М.Коробочка

Директор ТК ДДТУ,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Л.О.Олійник

13. ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
ПРО ДОТРИМАННЯ АКРЕДИТАЦІЙНИХ УМОВ
У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ)
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо якісних характеристик підготовки фахівців освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника
(нормативу) за рівнями вищої освіти
Значення
показника
(нормати
ву)
Початкови
й рівень
(короткий
цикл)

Фактичне
значення
показника

Відхиленя
фактичного
значення
показника
від
нормативн
ого

3

4

5

100

100

-

100

100

-

100

100

-

90

100,0

+10,0

50

51,19

+1,19

Успішно виконані контрольні завдання, %

90

100,0

+10,0

Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» i «4»), %

50

53,33

+3,33

Найменування показника (нормативу)

2

Якісні характеристики підготовки фахівців
Умови забезпечення державної гарантії якості вищої
освіти
Виконання навчального плану за показниками: перелік
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %
Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу
за останні 5 років, %
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, %
Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менше %
Рівень знань здобівачів освіти з циклу загальної
підготовки:
Успішно виконані контрольні завдання, %
Якісно виконані контрольні завдання
(оцінки «5» i «4»), %
Рівень знань здобівачів освіти з циклу професійної
підготовки:

Організація наукової роботи

2
Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів
Участь здобівачів освіти у науковій роботі (наукова
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в
наукових конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

3

4

-

-

+

+

5
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Копії документів, що засвідчують
рівень освіти і кваліфікації керівника
закладу освіти, керівника проектної
групи та членів якісного складу групи
забезпечення освітньої програми

