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ВИСНОВКИ
експертної комісії 

про результати акредитаційної експертизи  
щодо підготовки фахівців спеціальності 

спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств» 

галузі знань 0505 «14 а ній побуду ванн я та матеріалообробка»  
у Запорізькому металургійному коледжі 

Запорізької державної інженерної академії

Відповідно д о  Положення про акредитацію вищих навчальних закладів 
і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
27.05.2014 р. №  507 та Державним вимогам до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та ВНЗ, затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки України від 13.06.2012 року № 689 та наказу Міністерства освіти і 
науки України від 15.01.2016 року № 47 л експертною комісією у складі:

-  голова експертної комісії -  Нечаєв Василь Павлович, доцент кафедри 
технології машинобудування ДВНЗ «Криворізький національний 
університет», кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

-  член експертної комісії -  Йовенко Світлана Миколаївна, завідувач 
механіко-технологічним відділенням ДВНЗ «Київський механіко- 
технологічний коледж».

в період з 03.02.2016 року по 05.02.2016 року розглянуто подані 
матеріали і проведено перевірку діяльності, пов'язаної з наданням освітніх 
послуг щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» зі спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств» в Запорізькому металургійному 
коледжі Запорізької державної інженерної академії.

В процесі аналізу:
- залучені та вивчені матеріали самоаналізу спеціальності, що 

підготовлені випускового цикловою комісією з даного напряму;
- вибірково перевірені документи коледжу, які підтверджують загальні 

відомості про коледж;
- вибірково перевірені комплексні контрольні роботи, курсові проекти 

і роботи, дипломні проекти , звіти про практику;
- здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних 

робіт з циклів гуманітарної та соціально-економічної, математичної та 
природничо-наукової підготовки, професійної та практичної підготовки;

- проведено ознайомлення з матеріально-технічною базою та 
фактичним станом навчальних приміщень, кабінетів і лабораторій;

- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу, організації навчальної, методичної, виховної роботи;

- проаналізовано стан кадрового забезпечення.

Голова комісії
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1 Загальна характеристика Запорізького металургійного коледжу
Запорізької державної інженерної академії і спеціальності 5.05050205
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної 
академії державної форми власності, розташований на власній території 
площею 3,2 га, у власних (державних ) приміщеннях, за адресою 69091 
м. Запоріжжя, вул.. Немировича-Данченка 71, тел./факс (061) 224-05-62, 
e-mail: zmkzdia@mail.ru.

Запорізький металургійний технікум був заснований у 1929 році згідно 
з Постановою листопадового (1929 р.) Пленуму ВКП (б) на базі Запорізької 
хімпрофшколи.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 
1997 р. № 78 «Про впорядкування мережі вищих навчальних закладів» 
Запорізький металургійний технікум ім. А.М. Кузьміна переданий із сфери 
управління Міністерства промисловості України до сфери управління 
Міністерства освіти України.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 
р. № 526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно -  технічних 
навчальних закладів» Запорізький металургійний технікум ім. А.М. Кузьміна 
було ліквідовано, та створено Металургійний технікум Запорізької державної 
інженерної академії на правах структурного підрозділу. 14 вересня 2007 року 
наказом №  387-1 Металургійний технікум ЗДІА перейменовано у
Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної 
академії.

Навчання в Запорізькому металургійному коледжі Запорізької 
державної інженерної академії здійснюється за денною і заочною формами 
навчання. У коледжі працюють три відділення:

- металургійне відділення (денна і заочна форма навчання);
- електромеханічне відділення (денна і заочна форма навчання);
- транспортне відділення (денна і заочна форма навчання).

Освітня діяльність, пов’язана з наданням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, здійснюється на підставі 
ліцензії Міністерства освіти і науки України (ліцензія серії АЕ за № 636485 
від 17.06.2015 року (Запорізької державної інженерної академії) та 
сертифікатів серії НД-І за № 846485, №846486, №846488, № 0846490, № 
846489, №846487 від 16.06.201 Іроку за такими галузями знань, напрямами та 
спеціальностями:

- 0504 МЕТАЛУРГІЯ ТА М АТЕРІАЛОЗНАВСТВО:
- 6.050401 «Металургія»:
5.05040103 «Виробництво сталі і феросплавів» І р. а.;
5.05040106 «Обробка металів тиском» І р. а.;
- 0505 М АШ ИНОБУДУВАННЯ ТА М АТЕРІАЛООБРОБКА:
- 6.050502 «Інженерна механіка»:

Голова комісії В.П. Нечаєв

mailto:zmkzdia@mail.ru
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5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 
підприємств» І р. а.;

- 0507 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМ ЕХАНІКА:
- 6.050701 «Електротехніка та елекгротехнології»:
5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 

цивільних споруд» І р. а;
- 0701 «ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА»:
- 6.070105 «Рухомий склад залізниць»:
5.07010501 «Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового 

рухомого складу»;
- 0701 «ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА»:
- 6.070101 «Транспортні технології»:
5.07010103 «Організація перевезень і управління на залізничному 

транспорті».
Таблиця 1.1 - Ліцензований обсяг осіб на 2015-2016 н.р. та фактичний

контингент студентів коледжу

№
п/п

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг 
(осіб)

Фактична кількість 
(осіб)

денна
форма

заочна
форма

денна
форма

заочна
форма

1. 5.05040103 «Виробництво сталі і 
феросплавів»

60 20 102 18

2.
5.05050205 «Обслуговування та 
ремонт обладнання металургійних 
підприємств»

60 50 84 -

3. 5.05040106 «Обробка металів тиском» 50 20 83 4

4.
5.05070104 «М онтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і 
цивільних споруд»

50 20 106 9

5.
5.07010501 «Технічне обслуговування, 
ремонт та експлуатація тягового 
рухомого складу»

30 - 108 -

6.
5.07010103 «Організація перевезень і 
управління на залізничному 
транспорті»

30 100 111 96

Всього 280 210 594 127

Навчання проводиться на основі навчальних планів і програм, 
затверджених у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки 
України.

Згідно з відгуками підприємств, рівень теоретичної і практичної 
підготовки випускників коледжу відповідає сучасним вимогам та освітньо- 
кваліфікаційній характеристиці підготовки молодших спеціалістів.

У зв'язку з розвитком металургійної промисловості в регіоні гостро 
постійно виникає потреба в фахівцях спеціальності 5.05050205

Голова комісії /  /  В.П. Нечаев
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«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» по 
денній і заочній формі навчання.

Коледж в підготовці металургів співпрацює з наступними 
металургійними підприємствами міста - основними роботодавцями 
спеціалістів за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств»: ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ
«Дніпроспецсталь», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ 
«Запорізький титаномагнієвий комбінат», АТ «Мотор Січ».

З цими підприємствами протягом останніх 15 років укладаються 
п ’ятирічні договори про цільову підготовку з урахуванням особливостей 
обладнання і технології виробництва на базових підприємствах. В останні 
роки коледж задовольняє заявки підприємств на 70-80 %. Збільшення 
випуску спеціалістів обмежується складною демографічною ситуацією.

Матеріально-технічна база коледжу і високий професійний рівень 
викладацького складу дозволяє вести підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів зі спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств» на денній і заочній формі навчання 
на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої 
освіти.

Директор Запорізького металургійного коледжу ЗДІА -  Самойлов 
Володимир Леонідович. Освіта вища, закінчив у 1970 році 
Дніпропетровський металургійний інститут з відзнакою за спеціальністю 
«Металургія чорних металів». Посаду директора обіймає з 06 травня 1998 
року.

Здобув другу вищу економічну освіту на факультеті післядипломної 
освіти Запорізької державної інженерної академії у 2000 р. за спеціальністю 
«Економіка підприємства».

Усі спеціальності акредитовані. Структура спеціальностей та обсяги 
підготовки фахівців відповідають вимогам та потребам Південного регіону 
України. Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних 
установчих документів Запорізького металургійного коледжу Запорізької 
державної інженерної академії, що забезпечують умови діяльності 
навчального закладу.

Надані в акредитаційній справі копії засновницьких та основних 
установчих документів підтверджуються наявністю оригіналів.

Попередня акредитаційна експертиза спеціальності 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» була 
проведена у 201 1 році. В основу підготовки молодших спеціалістів у коледжі 
покладена ідея ступеневої освіти, що реалізується через створення 
навчально-науково-методичного комплексу. Коледж має укладені договори 
про ступеневу освіту із Запорізькою державною інженерною академією, 
Запорізьким національним технічним університетом на підставі установчих 
договорів про створення навчального комплексу.
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Висновок: Комісія констатує, що подана на акредитаційну
експертизу установча, організаційна, навчальна документація, яка 
забезпечує правові основи діяльності навчального закладу, зокрема з 
підготовки фахівців за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та 
ремонт обладнання металургійних підприємств», а також регламентує 
навчально-виховний процес є достовірною, повною за обсягом та 
відповідає сучасним акредитаційним вимогам вищої освіти.

Підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств», 
здійснюється для підприємств різних форм власності за державним 
замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб.

Формування контингенту студентів спеціальності відповідає діючим 
законодавчим і нормативним актам. Прийом до коледжу відбувається на 
підставі «Правил прийому до Запорізького металургійного коледжу 
Запорізької державної інженерної академії та ліцензії Міністерства освіти і 
науки України (ліцензія серії АЕ за № 636485 від 17.06.2015 року Запорізької 
державної інженерної академії).

За спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств» здійснюється підготовка фахівців за 
кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" на основі базової і повної 
загальної середньої освіти (за денною формою навчання) та на основі повної 
загальної середньої освіти (за заочною формою навчання).

Комісія підтверджує наявність у коледжі плану профорієнтаційної 
роботи, яким передбачено застосування різних форм роботи із залучення на 
навчання випускників шкіл.

У коледжі на належному рівні організована робота приймальної комісії. 
Журнали реєстрації заяв вступників пронумеровані, прошнуровані, скріплені 
печаткою і заповнені згідно з вимогами «Положення про приймальну 
комісію». Зауважень з приводу оформлення журналів реєстрації заяв 
випускників та іншої документації приймальної комісії з боку експертної 
комісії немає.

Ліцензований обсяг підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 
підприємств», за денною формою навчання складає 60 осіб. У 2015 році було 
прийнято 24 особи за держзамовленням.

Зарахування абітурієнтів відбувалось на основі складання іспитів, у 
формі тестів: українська мова, математика (для вступників на основі базової 
загальної середньої освіти) та балів сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання з двох предметів: українська мова (базовий рівень), математика 
(базовий рівень) (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На період роботи експертної комісії за спеціальністю 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

2 Формування контингенту студентів

В.П. Нечаев



навчаються 84 студенти, у тому числі: 1 курс -  24 особи, 2 курс -  20 осіб, З 
курс -  25 осіб, 4 курс -  15 осіб.

Показники формування контингенту за спеціальністю 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» 
наведено у таблиці.

Висновок: Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних 
та профорієнтаційних заходів вказують на формування якісного складу 
студентів, відповідність їх підготовки потребам регіону у фахівцях з 
даного профілю. Зауважень з приводу оформлення журналів реєстрації 
заяв вступників та іншої документації приймальної комісії з боку 
експертної комісії немає.

Голова комісії В.ГІ. Нечаєв
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Таблиця 2.
Показники формування контингенту студентів зі спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

Запорізького металургійного коледжу Запорізької державної інженерної академії

№  п/п П оказник
Роки

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік
1 2 4 5 6 7
1. Ліцензований обсяг підготовки, всього (осіб):

- в т.ч. денна форма навчання
- в т.ч. заочна форма навчання

110 110 110 110 110
60 60 60 60 60
50 50 50 50 50

2. Прийнято на навчання, всього (осіб):
-  денна форма навчання;

-  в т.ч. за держзамовленням;
-  заочна форма;

в т.ч. за держзамовленням;
-  нагороджених медалями або тих, що отримали диплом з відзнакою 

(денна/заочна);
-  таких, які пройшли довгострокову підготовку і профорієнтацію;

-  зарахованих на пільгових умовах (денна/заочна);

з якими укладені договори на підготовку (денна/заочна)

32
25

45
21

25
25

19
19

25
25

25 20 25 19 25
7 4 0 0 0
0 0 0 0 0

- - - - -

- - - - -

1/- 21-

25 21 25 19 25
3. Подано заяв за формами навчання:

-  денна;
-  інші форми навчання (заочна)

26 21 44 22 26

7 4 - - -

4. Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення:
-  денна форма;
-  інші форми навчання (заочна)

1.04 1,0 1,76 1,1 1,04

1.0 1,0 - - -

5. Кількість випускників спеціальності, прийнятих на скорочений термін 
навчання на:
— денну форму;

. . .  ч ЗАПОр/Аи-  інші форми (очно-заочна). ^  У

-
_ - - -

Голова комісії

Член комісії 
Директор кол(

В.П. Нечаев

С.М. Йовенко 
В Л .  Самойлов
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З Зміст підготовки фахівців

Зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.05050205 «Обслуговування 
та ремонт обладнання металургійних підприємств» у Запорізькому 
металургійного коледжі ЗДІА визначається системою галузевих стандартів 
вищої освіти -  освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ), освітньо- 
професійною програмою (ОПП) та внутрішньою системою забезпечення 
якості вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст», які погоджені і затверджені у відповідному порядку.

Основним нормативним документом, що визначає організацію 
навчального процесу зі спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств», є навчальний план, складений за 
типовою формою.

Навчальний план спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств», що акредитується, затверджено в 
установленому порядку та відповідає вимогам державних стандартів.

Варіативні компоненти ОКХ та ОПП за спеціальністю 5 .0 5 0 5 0 2 0 5  
« О б с л у г о в у в а н н я  та р е м о н т  о б л а д н а н н я  м е т а л у р г і й н и х  
п ід п р и є м с т в » ,  розроблені викладачами випускової циклової комісії з 
врахуванням потреб і вимог підприємств-роботодавців та можливості 
вирішення питань безперервності, наступності і ступеневості здобуття 
вищої освіти. Варіативні компоненти, затверджені в установленому порядку 
директором коледжу, визначають виробничі функції, типові задачі 
діяльності, зміст умінь та компетенцій фахівця та цикл вибіркових 
дисциплін.

Виконання викладачами навчального плану та якість навчання
систематично контролюється головами циклових комісій, завідувачем
відділення, заступником директора з навчальної роботи, заступником
директора з виробничого навчання, головою випускової комісії за записами в 
навчальних журналах груп, відвідуванням навчальних занять, аналізом 
поточного та семестрового оцінювання знань студентів тощо.

На основі навчального плану згідно з графіком організації навчального 
процесу в коледжі розробляються, на кожний навчальний рік, робочі 
навчальні плани і затверджуються заступником директора з навчальної 
роботи.

Усі навчальні дисципліни, передбачені навчальним планом 
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств», забезпечені навчальними програмами, які 
затверджені заступником директора з навчальної роботи.

На основі навчального плану і навчальних програм розроблені робочі 
навчальні програми, які розглянуті на засіданнях циклових комісій і 
затверджені завідувачем відділення. Робочі навчальні програми спеціальності
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 
підприємств» виконуються у повному обсязі.

Навчально-методичну роботу професійної та практичної підготовки за

Голова комісії В.П. Нечаєв
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спеціальністю забезпечує випускова циклова комісія спеціальності
5 .0 5 0 5 0 2 0 5  « О б с л у г о в у в а н н я  та р е м о н т  о б л а д н а н н я  м е т а л у р г і й н и х  
п ід п р и є м с т в » .

Для закріплення теоретичних знань студентами виконуються курсові 
проекти з нормативних дисциплін.

Практичне навчання у коледжі проходить згідно з розробленими 
наскрізними програмами, зміст яких передбачає цілісну систему практичної 
підготовки, що відповідає вимогам часу і регіональним особливостям. Види 
практик та терміни їх проведення визначені згідно із затвердженим 
навчальним планом спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств».

Стан навчально-методичного забезпечення, в цілому, відповідає 
державним вимогам щодо акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст».

Експертна комісія перевірила виконання навчального плану за 
спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 
спеціаліст», семестрову та поточну навчальну документацію, розклади 
занять, відомості іспитів, заліків і засвідчує, що навчальний план повністю 
виконується.

Висновок: Експертна комісія, перевіривши зміст підготовки
фахівців за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств» у Запорізькому металургійного 
коледжі ЗДІА, наявність навчальних планів, робочих навчальних 
планів, навчальних програм та робочих навчальних програм, 
навчально-методичних комплексів засвідчує їх відповідність галузевим 
стандартам спеціальності та акредитаційним вимогам.

Організація навчального процесу в коледжі здійснюється на підставі 
нормативно-правових документів, які регламентують діяльність коледжу. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо-професійна 
програма (ОПП), внутрішня система забезпечення якості освітньої 
діяльності, навчальний план спеціальності відповідають діючому 
державному стандарту, потребам ринку праці.

Підготовка фахівців за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та 
ремонт обладнання металургійних підприємств» здійснюється на підставі 
навчального плану, затвердженого директором коледжу.

Заняття проходять у відповідності до затвердженого графіка 
навчального процесу, згідно з розкладом занять за семестрами. Заходи, 
передбачені графіком навчального процесу, відповідають навчальному 
плану і взаємоузгоджені. Розклад навчальних занять складено у

4 Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу

Голова комісії В.11. Нечаев
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відповідності до робочих навчальних планів з отриманням методичних та 
нормативних умов стосовно викладання окремих дисциплін.

Згідно з освітньо-професійною програмою і відповідно до навчального 
плану викладачами коледжу складені робочі навчальні програми з усіх 
дисциплін, які містять програму навчальної дисципліни з поділом на змістові 
модулі в логічній послідовності їх вивчення, теми семінарських, практичних, 
лабораторних занять; в них передбачено завдання до самостійної роботи 
студентів, перелік нормативної, навчально-методичної літератури; методи 
контролю. Контроль знань у коледжі регламентується «Положенням про 
критерії оцінювання знань студентів Запорізького металургійного коледжу

На підставі робочих навчальних програм дисциплін, викладачами 
коледжу розроблені навчально-методичні комплекси, які включають: 
навчальну програму, робочу навчальну програму, інструктивно-методичні 
матеріали та контрольні завдання до семінарських, практичних і 
лабораторних занять, конспекти лекцій, тестові завдання для перевірки рівня 
засвоєння студентами навчального матеріалу, тематики курсових робіт та 
курсових проектів, методичні рекомендації до їх виконання, методичні 
вказівки до самостійної роботи студентів, комплекти тестових завдань для 
перевірки рівня знань студентів, критерії оцінювання знань та вмінь 
студентів, перелік екзаменаційних питань, екзаменаційні білети та питання 
до проведення заліків. Навчально-методичні комплекси узгоджені цикловими 
комісіями та затверджені заступником директора з навчальної роботи.

Усі методичні документи пройшли рецензування, обговорення і 
схвалення на засіданнях циклової комісії Інженерної механіки, а також 
методичної ради коледжу.

Навчальний процес здійснюється державною мовою і ведеться у таких 
формах: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, індивідуально- 
консультаційна та самостійна робота студентів над навчальним матеріалом, 
виконання курсових проектів, контрольні заходи, практична підготовка.

Комісія відзначає, що самостійна робота студентів забезпечена 
методичними рекомендаціями та вказівками, якими регламентовано різні 
форми. Самостійна робота студентів визначається в робочій програмі 
дисципліни і є предметом поточного контролю знань і навичок на 
семінарських, лабораторних та практичних заняттях. З усіх дисциплін 
навчального плану є в наявності комплекти завдань для проведення 
комплексних контрольних робіт, затверджених в установленому порядку.

Інформаційний банк методичних посібників, розроблених викладачами 
коледжу, у друкованому вигляді, розміщений у методичному кабінеті та 
бібліотеці коледжу. Для виконання розділів самостійної роботи студенти 
мають можливість використовувати пошукові системи мережі І т е т е Ц

Забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою 
задовольняє сучасним вимогам. Значну частину навчально-методичної 
літератури складають навчальні посібники та підручники. Рівень 
забезпеченості навчальною, навчально-методичною, довідковою літературою

ЗДІА».

?

В.П. Нечасв
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дисциплін циклів підготовки студентів складає 100%. Інструктивно- 
методичні матеріали до організації самостійної роботи студентів, 
лабораторних, практичних занять, курсових робіт за спеціальністю
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 
підприємств» у повному обсязі представлено методичними вказівками як у 
друкованому вигляді, так і на електронних носіях. Викладачі працюють над 
удосконаленням форм і методів контролю знань, організації самостійної 
роботи студентів, оновленням навчально-матеріальної бази спеціальності. На 
спеціальності постійно триває пошук нових методів навчання, 
використовуються новітні методики, впроваджуються електронні 
підручники.

У навчальному процесі за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування 
та ремонт обладнання металургійних підприємств» використовується 
комп’ютерна система «MS Office», яка дозволяє проводити навчальний 
процес більш продуктивно за рахунок впровадження сучасних комп’ютерних 
технологій навчання.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» 
проходять практичну підготовку. Цикловою комісією спеціальності 
розроблена та затверджена, в установленому порядку, «Наскрізна програма 
практики», розрахована на весь період навчання, яка забезпечує 
взаємозв’язок усіх видів практик та передбачає безперервність формування і 
розвитку у студентів професійних навичок. На всі види практик, згідно з 
навчальним планом, розроблено робочі навчальні програми. Програми 
практик відповідають змісту ОПП і ОКХ спеціальності 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств». 
Терміни проведення та послідовність практик визначаються навчальним 
планом і графіком навчального процесу, що складається щорічно і 
затверджується директором коледжу. Підсумки кожної практики 
обговорюються на засіданнях циклової комісії Інженерної механіки, 
інформатики та інформаційних технологій», а загальні підсумки практики 
підводяться на педагогічних радах коледжу.

Комісією встановлено, що з базами практик коледж завчасно укладає 
угоди за формою, визначеною в наказі Міністерства освіти України від 
08.04.1993 р. №  93. Тривалість дії угод погоджується договірними
сторонами.

Нормативною формою державної атестації, відповідно засобів 
діагностики вищої освіти, є виконання та захист дипломного проекту, який 
проводиться в терміни, встановлені навчальним планом. Державна атестація 
випускників здійснюється Державною екзаменаційною комісією, склад якої 
визначається наказом директора коледжу. На засіданнях циклової комісії 
Інженерної механіки розробляються та узгоджуються заходи з організації 
дипломного проектування. Теми дипломних проектів видаються студентам 
перед початком проходження переддипломної практики. Теми відповідають

Голова комісії В.П. Нечасв
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вимогам кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста з 
кваліфікацією «технік-механік».

У коледжі створені необхідні умови та можливості для успішної 
організації навчального процесу, а саме: підбір педагогічних кадрів,
систематичне підвищення їх кваліфікації, створення комплексів методичного 
забезпечення навчальних дисциплін, інформаційна, комп’ютерна та 
лабораторна база, запровадження сучасних педагогічних технологій 
навчання.

Педагогічна рада коледжу приділяє значну увагу питанням організації 
навчально-методичного забезпечення, впровадження новітніх комп’ютерних 
та телекомунікаційних технологій, створенню електронних посібників, 
проблемам успішності студентів, питанням навчально-виховної роботи.

Контроль за навчально-виховним процесом здійснюється згідно з 
планами роботи педагогічної та методичної рад і планів роботи відділень. 
Матеріали контролю обговорюються на засіданнях педагогічної та 
методичної рад, де приймаються рішення щодо поліпшення навчально- 
виховної роботи.

Висновок: Експертна комісія відмічає, що стан організаційного та 
навчально-методичного забезпечення спеціальності 5.05050205  
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»  
відповідає державним акредитаційним вимогам щодо підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Підбір педагогічних кадрів проводиться у відповідності до «Кодексу 
Законів про працю в Україні», наказу Міністерства освіти України «Про 
порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, 
що є у загальнодержавній власності» від 05.08.1993 р. № 293, нормативних та 
розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України.

На період роботи експертної комісії у коледжі навчальний процес 
забезпечують 43 викладачі, з яких 22 (51,16 %) викладачів мають вищу 
категорію, 1 1 - 1  кваліфікаційної категорії, 7 -  II кваліфікаційної категорії, З 
-  спеціалісти.

Педагогічний персонал, який здійснює підготовку молодших 
спеціалістів за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств» нараховує 20 педагогічних 
працівники, в тому числі: 10 викладачів вищої кваліфікаційної категорії, 8 
викладачів першої кваліфікаційної категорії, 2 викладачі другої 
кваліфікаційної категорії, з них: 4 викладачів мають педагогічне звання 
«викладач-методист».

Навчально-виховний процес зі спеціальності 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» 
здійснюють 20 педагогічних працівників. Всі викладачі штатні, сумісників 
немає.

5 Кадрове забезпечення навчального-виховного процесу

Голова комісії В.П. Нечаев
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Частка лекційних годин, що читається педагогами вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності 
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 
підприємств» та працюють у даному навчальному закладі за основним 
місцем роботи:

- гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  20,8 %;
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки -  77,04 %;
- цикл професійної та практичної підготовки -  53,84 %.
Циклову комісію, яка випускає очолює Власенко Наталя Євгенівна, яка 

має повну вищу освіту. В 2000 році закінчила ЗДІА за спеціальністю 
«Металургійне обладнання», здобувши кваліфікацію інженера-механіка. В 
2012 році закінчила ЗДІА за спеціальністю «Металургійне обладнання» 
(магістр), здобувши кваліфікацію інженера-технолога (механіка).

В коледжі працює з 2000 року викладачем спеціальних дисциплін, з 
2009 року на постійній основі очолює комісію «Інженерної механіки».

Її педагогічний стаж налічує 15 років. Власенко Н.Є. є спеціалістом 
вищої кваліфікаційної категорії.

Аналізуючи особисті справи викладачів, експертна комісія зробила 
такі висновки: серед викладачів, що здійснюють освітню діяльність на 
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств» -  20 % мають педагогічне звання викладач- 
методист, 50 % -  викладач вищої категорії, 40 % -  викладач першої 
категорії, 10 % - викладач другої категорії. Базова освіта всіх викладачів 
відповідає профілю дисциплін, які ними викладаються.

Щорічно проводиться атестація педагогічних працівників відповідно 
до наказу Міністерства освіти і науки України «Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників» від 6 жовтня 2010 року № 930, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року, Наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження 
Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 
20 грудня 2011 року № 1473. Документація з атестації оформлюється згідно 
з діючими вимогами у повному обсязі.

На момент проведення акредитаційної експертизи всі викладачі 
пройшли підвищення кваліфікації та стажування в Запорізькій державній 
інженерній академії, Запорізькому національному технічному університеті за 
профілем навчальних дисциплін, що викладаються.

Висновок: Проведена експертиза дозволяє зробити висновок, що 
стан кадрового забезпечення, якісний склад викладачів, які здійснюють 
підготовку фахівців спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та 
ремонт обладнання металургійних підприємств», відповідають 
акредитаційним вимогам щодо забезпечення підготовки молодших 
спеціалістів даної спеціальності

Голова комісії В.П. Нечасв
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6 Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Коледж має 2 навчально-лабораторні корпуси для проведення 
навчальних занять. У першому навчальному корпусі здійснюється
навчальний процес студентів 1-4 курсів у відповідно обладнаних кабінетах та 
лабораторіях. У другому навчальному корпусі здійснюється навчальний 
процес студентів 2-4 курсів у наявних кабінетах та лабораторіях, що 
забезпечують професійну та практичну підготовку. В цокольних 
приміщеннях є виробничі майстерні для проходження механічної практики 
студентами 2 курсу.

Будівлі і споруди коледжу підтримуються у задовільному стані і
відповідають паспортним даним та санітарно-технічним нормам. За 
результатами державної санітарно-епідеміологічної служби м. Запоріжжя,
Запорізький металургійний коледж Запорізької державної інженерної
академії відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України.

9 2
Загальна площа будівель складає 14718 м‘, навчальна -  10988 м". На 

кожного студента денної форми навчання припадає загальної площі 
приміщень 25.8 м2, навчальної площі -  19.24 м2, що відповідає вимогам норм 
та навчальних планів.

Навчальні кабінети і лабораторії обладнано необхідним устаткуванням, 
технічними засобами навчання, навчальними меблями, інвентарем і засобами 
захисту щодо безпеки життєдіяльності. Методичний кабінет оснащений 
необхідним устаткуванням та засобами візуальної інформації (сигнальні 
карти, інструкції, положення тощо).

Наявні споруди та будівлі відповідають паспортним даним і санітарним 
нормам.

У коледжі функціонує кабінетна система навчання. Більшість цих 
кабінетів розраховано на 30 -  35 посадкових місць. Усі види занять 
проводяться у відповідних кабінетах і лабораторіях, які мають необхідне 
обладнання для виконання навчальних програм з усіх спеціальностей 
коледжу. Загалом, усі кабінети, лабораторії та майстерні обладнані сучасним 
устаткуванням, технічними засобами навчання, навчальними меблями, 
інвентарем, що забезпечує виконання навчального плану усіх спеціальностей 
коледжу і, у тому числі, спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та 
ремонт обладнання металургійних підприємств».

Для забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій 3 комп’ютерних класи оснащені комп’ютерною та організаційною 
технікою, забезпечені точками доступу студентів до мережі Ітегпеї. Для 
навчально-виховного процесу використовується 64 комп’ютерів. В 
аудиторіях є методичні кутки з рекомендаціями щодо виконання 
контрольних, курсових робіт, самостійної роботи студентів, перелік основної 
та довідкової літератури, правила техніки безпеки, стандарти на оформлення 
документації. Завідувачі лабораторіями та кабінетами складають та 
виконують план роботи на навчальний рік та перспективний план розвитку і 
роботи кабінету (лабораторії) на п ’хгь років.

Голова комісії / 7  ґ  В.П. Нечаєв
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Гуртожиток задовольняє на 100% погреби студентів коледжу та 
відповідає санітарно-технічним нормам. Гуртожиток забезпечений в 
достатній кількості меблями, необхідним устаткуванням, яке потребує 
часткового оновлення.

При коледжі працює постійний медичний пункт у спеціально 
обладнаному приміщенні. За висновками лікарської медичної комісії наказом 
по коледжу відбувається зарахування студентів до спеціальних груп 
фізичного виховання.

У читальній залі бібліотеки встановлена локальна бездротова мережа 
Wi-Fi, яка дозволяє студентам коледжу користуватися Internet, електронними 
варіантами підручників та методичними рекомендаціями до виконання 
самостійної роботи. Фонд бібліотеки складає -  66018 екземплярів.

Бібліотека з читальною залою на 100 посадкових місць, має велику 
картотеку статей періодичних видань, електронні варіанти підручників та 
методичних рекомендацій до самостійної роботи студентів.

У коледжі створена і поповнюється бібліотека видань з фахових 
навчальних дисциплін на електронних носіях. Бібліотека і читальний зал 
забезпечені україномовними виданнями останніх років, електронними 
версіями підручників, періодичними виданнями. Забезпеченість студентів 
основними підручниками та посібниками становить 100 %. Перелік фахових 
періодичних видань, які є в бібліотеці коледжу, відповідає потребам 
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств».

Бібліотека коледжу активно працює над створенням електронного 
бібліотечного каталогу. Зміст відповідного розділу звіту про самоаналіз 
відповідає реальному стану матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу.

В спортивному комплексі розміщено спортивний зал (який оснащений 
всім необхідним спортивним інвентарем для заняття різними видами спорту), 
тренажерний зал (оснащений спортивним інвентарем для заняття тяжкою 
атлетикою) та мала гімнастична зала. На території ЗМК ЗДІА є спортивний 
майданчик та стадіон, на яких студенти можуть займатися в будь-який час.

Матеріальна база коледжу постійно оновлюється. Наявність 
матеріально-технічної бази, рівень її стану, укомплектованість обладнанням 
та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці співробітників і 
навчання студентів коледжу.

Висновок: Експертна комісія вивчила стан матеріально-технічного 
забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» у 
Запорізькому металургійному коледжі ЗДІА і підтверджує його 
відповідність державним вимогам щодо акредитації за освітньо-  
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Голова комісії В.І Іемасв
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7 Якість підготовки і використання випускників

Експертна комісія, з метою контролю якості підготовки студентів, 
перевірила показники успішності останньої перед акредитацією 
екзаменаційної сесії студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств», провела порівняння результатів 
самоаналізу та проведених під час роботи комісії експертних комплексних 
контрольних робіт.

Експертами проведені контрольні вимірювання залишкових знань 
студентів з дисциплін, що входять в цикли:

-  цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  
українська мова (за професійним спрямуванням); історія України; 
економічна теорія;

-  цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки -  
комп’ютерна техніка та програмування; електроустаткування машин 
і агрегатів металургійних підприємств; технічна механіка;

-  цикл професійної та практичної підготовки -  машини і агрегати 
металургійних підприємств; технічне обслуговування, ремонт і 
монтаж машин і агрегатів металургійних підприємств; економіка, 
організація і планування.

Контрольні вимірювання залишкових знань проводились згідно із 
затвердженим графіком.

Усі комплексні контрольні роботи розроблено згідно з програмами 
відповідних дисциплін і затверджено у встановленому порядку. Завдання 
містять теоретичні питання і практичні завдання.

Аналіз результатів комплексних контрольних робіт показав, що 
студенти виявили достатні теоретичні знання і вміння розв’язувати конкретні 
практичні задачі з дисциплін, за якими були проведені контрольні 
вимірювання залишкових знань.

Експертна перевірка підтвердила відповідність знань студентів 
встановленим критеріям. За підсумками експертної оцінки абсолютна 
успішність виконання комплексних контрольних робіт складає 100 %, якісна 
успішність -  52,35 %, середній бал -  3,63. Розбіжність між показниками 
загальної успішності за самоаналізом та виконання комплексних 
контрольних робіт при акредитаційній експертизі -  0,38 % в бік покращення; 
між показниками якісної успішності -  2,85 % в бік погіршення.

Результати виконання експертних комплексних контрольних робіт 
наведені в таблиці 7.1.

Курсові проекти виконуються студентами згідно з затвердженою 
тематикою і відповідають вимогам підготовки молодших спеціалістів 
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств». Контроль за виконанням курсових проектів 
здійснюється головою циклової комісії Інженерної механіки, завідувачем 
електромеханічного відділення. Захист курсових проектів проводиться 
комісією у складі трьох викладачів. Згідно з навчальним планом

Голова комісії В.П. Нечасв
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спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств» студенти виконують курсовий проект з 
дисципліни «Технічна механіка» та курсовий проект з дисципліни «Технічне 
обслуговування, ремонт і монтаж машин і агрегатів металургійних 
підприємств». Результати захисту курсових робіт та проектів відповідають 
вимогам підготовки молодшого спеціаліста. За результатами захисту 
курсових робіт та курсових проектів середня абсолютна успішність складає -  
100 %, якісна успішність -  55,8 %, середній бал захисту курсових робіт -

Експертною комісією встановлено, що якість виконання курсових 
проектів, їх тематика та структура відповідають вимогам навчального плану і 
програм дисциплін, а також методичним вказівкам. Експертна комісія 
перевірила 20% захищених курсових проектів і відзначає, що оцінки захисту 
відповідають змісту і рівню виконання робіт.

ЕІрактична підготовка є невід’ємною частиною підготовки спеціалістів 
за фахом 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних 
підприємств». Відповідно до навчального плану практичне навчання 
студентів складається з 3 видів навчальної практики, технологічної 
(виробничої) та переддипломної практики:

-  слюсарно-механічна -  2 тижні;
-  навчальна практика (ознайомча) -  2 тижні;
-  практика по отриманню робочої професії -  3 тижні;
-  технологічна практика -  10 тижнів;
-  переддипломна практика -  4 тижні.
Терміни проведення та послідовність практик визначаються 

навчальним планом і графіком навчального процесу, що складається щорічно 
і затверджується директором коледжу.

Середня абсолютна успішність практичного навчання складає 99,8 %, 
середній якісний показник практичного навчання -  66,1 %, середній бал -

ЕІереддипломна і технологічна практика проходить за графіком 
навчального процесу під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін 
відповідно до укладених договорів на сучасних підприємствах міста ПАТ 
«Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ГЇАЗ' «Запорізький завод 
феросплавів».

Студенти спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств» на 100% забезпечені місцями 
проходження переддипломної практики, що можна відзначити як позитивне 
досягнення та плідну роботу з організаціями. Після закінчення 
переддипломної практики студенти оформлюють звіт і складають 
диференційований залік. Якісний показник успішності останньої перед 
акредитацією переддипломної практики студентів -  68,5 %, середній бал 
захисту звітів -  4,03. Експертна комісія вибірково перевірила 20 % звітів про 
проходження переддипломної практики студентами даної спеціальності. 
Аналіз звітів свідчить, що вони виконані згідно з вимогами. Зміст звітів про

3,82.

3,96.

Голова комісії
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проходження практики відповідає вимогам робочої програми 
переддипломної практики.

На державну атестацію випускників, які навчаються у коледжі за 
спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств», виносяться система компетенцій, що визначена 
в освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відповідні блоки змістових 
модулів, що складають нормативну частину змісту освітньо-професійної 
програми підготовки молодших спеціалістів. Нормативною формою 
державної атестації є виконання та захист дипломного проекту за фахом. 
Державна атестація випускників здійснюється Державною екзаменаційною 
комісією, склад якої визначається наказом директора коледжу.

В основу змісту проектів покладено вимоги кваліфікаційної 
характеристики зі спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств», які відповідають вимогам 
кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста з кваліфікацією 
«технік-механік». Теми дипломних проектів різноманітні, враховують 
сучасний стан металургійної галузі.

Результати державної атестації випускників у 2014-2015 навчальному 
році під час захисту дипломного проекту: абсолютна успішність -  100 % (28 
осіб), якість знань -  75 % (21 особа). Дипломів з відзнакою -  7,14 % (2 
особи).

Аналіз зовнішньої експертизи якості проведення державної атестації 
випускників спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств» свідчить про те, що підготовка 
фахівців -  молодших спеціалістів-механіків ведеться на достатньо високому 
професійному рівні, відповідає вимогам галузевого стандарту вищої освіти 
України.

У коледжі функціонує ефективний механізм працевлаштування 
випускників, який здійснює діяльність щодо забезпечення випускників 
коледжу робочими місцями, проводить моніторинг працевлаштування 
випускників. Відділ проводить аналіз попиту на ринку праці фахівців, 
співпрацює з державною службою зайнятості населення, підприємствами, 
установами та організаціями міста, інформує студентів щодо вакантних 
місць. Випускники коледжу забезпечені договорами про працевлаштування.

Відгуки з місць роботи фахівців про якість їх підготовки, ступінь 
використання ними сучасних комп’ютерних технологій свідчить про якість 
використання випускників.

Висновок: На підставі аналізу результатів проведення
контрольних вимірювань залишкових знань студентів з навчальних  
дисциплін, захисту курсових робіт та курсових проектів, підсумків  
навчальних та переддипломної практик, результатів державної  
атестації та працевлаштування випускників експертна комісія 
відзначає, що якість підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності  
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних  
підприємств» відповідає акредитаційним вимогам.

Голова комісії В.П. Нечаев
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проведення експертних комплексних контрольних

за напрямом 6.050502«Інженерна механіка» 
за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

№ Н азва д исципліни Група Дата
Час

проведення

№
аудитор

ії

П різвищ е та  ініціали 
викладача

П різвищ е та  
ініціали експерта

1
У країнська  м ова за проф есійним  

спрям уванням
О М П -12  1/9 03.02. 8 30- 9 50 11-22 Гузій С.В.

И овенко С.М.

2 Історія У країни О М П -13  1/9 04.02. 8 3()_950 3-110 Ж ук Ж.В. И овенко С.М.

3. Економ ічна  теорія О М П -13  1/9 04.02. і
w ю о 3-114 Ш ипіш  Я.Я. И овенко С.М.

4
К ом п 'ю терна  техн іка  та 

програм ування
ОМГІ-13 1/9 03.02. 8 30_950 2-53 Бехтеренко О.В.

Иовенко С.М.

5
Електроустаткування маш ин і 

агрегатів м еталургійних п ідприєм ств
О М П -12  1/9 03.02.

Осч ̂
1 1-23 Карм азь Ж.Б.

И овенко С.М.

6 Технічна м еханіка О М П -13  1/9 03.02 10°°-1120 3-126 Гапоненко  JI.B. И овенко С.М.

7
М аш ини  і агрегати м еталургійних  

п ідприєм ств
О М П -12  1/9 04.02. 8 30_950 Ц_26 П авленко  О.В.

И овенко С.М.

8
Т ехн ічне  обслуговування, рем онт і 

монтаж  маш ин і агрегатів 
м еталургійних  п ідприєм ств

О М П -12  1/9 04.02.

осч

1
ооО

2-59 В ласенко Н.Є.
И овенко С.М.

9 Економ іка, організація та  планування О М П -12  1/9 04.02.

оГО1
о

3-114 Іванько С.В. И овенко С.М.

Заступник директора з HP (S2& Г.А. Божко
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Таблиця 7.1

Зведена відомість результатів виконання експертних комплексних контрольних робіт студентами спеціальності 5.05050205
«О бслуговування та ремонт обладнання м еталургійних підприємств»

№
з/п Дисципліна Г рупа

Кіль
кість
сту

дентів

Виконували
ККР

Результати експертних комплексних 
контрольних робіт при акредитаційній 

експертизі Успіш
ність, %

Якість,
%

Самоаналіз

«5» «4» «3» «2» Успіш
ність, %

Якість,%кіл-ть % осіб % осіб % осіб % осіб %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) ОМІ І -12 1/9 15 15 100,0 3 20,0 5 33,3 7 46,7 - - 100,0 53,3 100,0 53,3

2 Історія України ОМП-13 1/9 24 24 100.0 2 8,33 10 41,66 12 50,0 - - 100,0 50.0 96,55 55,17
3 Економічна теорія ОМП-13 1/9 24 24 100,0 - - 13 54,17 11 45,83 - - 100,0 54,17 100,0 55,17

Разом 63 63 100,0 5 7,93 28 44,4 ЗО 47,6 - - 100,0 52,38 98,85 54,55
2. Цикл дисциплін математичної природничо-наукової підготовки

1
Комгіютерна техніка та 
програмування ОМІ І-13 1/9 24 24 100.0 1 4,2 11 45.8 12 50,0 - - 100,0 50,0 100,0 50,0

2 Електроустаткування машин і 
агрегатів металургійних підприємств

ОМ П-12 1/9 15 15 100,0 1 6,6 7 46,7 7 46,7 - - 100,0 53,33 100,0 60,0
Л
3 Технічна механіка ОМП-13 1/9 24 23 95,83 - - 12 52,17 11 47,83 - - 100,0 52,17 100,0 50,0

Разом 63 62 98,41 2 3,22 ЗО 48,38 ЗО 48,38 - - 100,0 51,6 100,0 53,3
3. Цикл професійної та практичної підготовки

1
М ашини і агрегати металургійних 
підприємств ОМ П-12 1/9 15 15 100,0 2 13,3 6 40.0 7 46,7 - - 100,0 53,3 100,0 53,3

В.П. Нечаев
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Продовження таблиці 7.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2
Технічне обслуговування, ремонт і 
монтаж машин і агрегатів 
металургійних підприємств

ОМП-12
1/9

15 15 100,0 1 6,7 7 46,6 7 46,7 - - 100,0 53,3 100,0 60,0

з Економіка, організація і планування ОМП-12
1/9

15 15 100,0 2 13,3 6 40,0 7 46,7 - - 100,0 53,3 100,0 60,0

Разом 45 45 100,0 5 11,11 19 42,22 21 46,66 - - 100,0 53,33 100,0 57,76
Всього: 171 170 99,4 12 7,06 77 45,3 81 47,65 - - 100,0 52,35 99,62 55,2

B.П. Нечаев

C.М. Иовенко 

В.Л. Самойлов

Голова комісії

Член комісії

Директор коледжу

Голова комісії х "  ~ ~ — В.П. Нечаев
X
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8. Результати роботи коледжу з усунення недоліків, 
виявлених при попередніх перевірках

Під час останньої акредитаційної експертизи спеціальності 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» 
акредитаційною комісією були зроблені такі зауваження і рекомендації:

- поширення впровадження державної мови в навчальний процес, усі 
сфери діяльність коледжу (наочна інформація, спілкування в колективі 
тощо);

- збільшення кількості коштів на закупівлю української навчальної 
літератури, стандартів та іншої довідкової літератури;

- розробки та реалізації плану безперервної комп’ютерної підготовки 
студентів, поширене користування обчислювальною технікою під час 
виконання курсових та дипломних проектів, розробки пакетів прикладних 
програм для впровадження інформаційних технологій особливо при 
викладанні спеціальних дисциплін та самостійної роботи студентів;

- порушити клопотання перед адміністрацією ПАТ “Запоріжсталь” про 
включення в кошторис на будівництво конверторного цеху кошти на 
обладнання кабінету конверторного виробництва і на розвиток матеріальної 
бази коледжу для забезпечення комбінату спеціалістами нового виробництва.

- подальша інтеграція навчальних планів спеціальних дисциплін 
коледжу і Академії з метою оптимізації змісту підготовки професійно- 
компетентних фахівців;

-  розширити перелік фахових періодичних видань у бібліотеці 
коледжу;

-  продовжити оснащення лабораторій і кабінетів сучасними 
комп’ютерами, сучасною демонстраційною апаратурою та іншими 
сучасними ТЗН.

Усі зауваження експертної комісії були усунені.
Зауважень (приписів) контролюючих державних органів, а також 

претензій юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального 
закладу і заявленої до акредитації спеціальності за період підготовки не було.

Голова комісії
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9 Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

У коледжі існує і успішно функціонує система внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності відповідно до «Положення про 
забезпечення якості освітньої діяльності у Запорізькому металургійному 
коледжі Запорізької державної інженерної академії» та рішення Педагогічної 
ради коледжу, протокол № 1 від 28.08.2015 року. Безпосередньо на 
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання 
металургійних підприємств» система внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності передбачає контроль за: кадровим, навчально-
методичним, матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності, 
якістю проведення навчальних занять; якістю знань студентів, забезпечення 
наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 
програм; забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації.

Висновок: Експертна комісія підтверджує функціонування
внутрішньої системи забезпечення якості під час підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 
5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних  
підприємств» та засвідчує наявність комплексного контролю  
забезпечення якості надання освітніх послуг при підготовці технологів за 
напрямом підготовки «Інженерна механіка».

На підставі наданих на повторну акредитаційну експертизу матеріалів 
Запорізького металургійного коледжу Запорізької державної інженерної 
академії щодо акредитації спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та 
ремонт обладнання металургійних підприємств» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» та проведеної перевірки результатів діяльності 
безпосередньо у навчальному закладі експертна комісія дійшла наступних 
висновків:

-  подана на акредитаційну експертизу документація є достовірною, 
повною за обсягом та відповідає вимогам вищої освіти;

-  результати аналізу наданих матеріалів з організаційних та 
профорієнтаційних заходів вказують на ефективність формування якісного 
складу студентів, відповідність їх підготовки потребам міста Запоріжжя та 
регіону у фахівцях даного профілю;

-  зміст підготовки фахівців зі спеціальності 5.05050205 
«Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідає 
державним стандартам вищої освіти;

10 Підстави для акредитації спеціальності

Голова комісії В.П. Нечасв
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-  організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення 
спеціальності відповідають акредитаційним вимогам;

-  кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших 
спеціалістів спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств» відповідає акредитаційним 
вимогам;

-  матеріально-технічне забезпечення навчального процесу відповідає 
нормативним вимогам до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та 
ремонт обладнання металургійних підприємств»;

-  організаційні та методичні заходи забезпечують формування 
якісного контингенту студентів, яке здійснюється за Умовами прийому, 
рекомендованими Міністерством.

Комісія вважає за необхідне висловити пропозиції, які не входять до 
складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але 
дозволяють поліпшити якість підготовки фахівців:

-  підсилити контроль за формуванням навчально-методичних 
комплексів згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України;

-  продовжити роботу щодо оновлення бібліотечного фонду та 
формування банку даних електронних версій підручників та навчальних 
посібників зі спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 
обладнання металургійних підприємств»;

-  забезпечити на 100% всіх студентів методичними посібниками для 
курсового і дипломного проектування зі спеціальності.

-  забезпечити формування якісних методичних посібників для 
самостійної роботи студентів з усіх дисциплін навчального плану.

Голова комісії В.П. Нечаев
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На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України зробила висновок про можливість акредитації 
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування га ремонт обладнання 
металургійних підприємств» напряму 6.050502 «Інженерна механіка» в 
Запорізького металургійного коледжу Запорізької державної інженерної  
академії з ліцензованим обсягом 60 осіб денної форми навчання і 2>0осіб 
заочної форми навчання.

Голова експертної комісії:
доцент кафедри технології машинобудування 
ДВНЗ «Криворізький національний
університет», кандидат технічних

Член експертної комісії:
завідувач механіко-технологічни 
ДВНЗ «Київський механіко 
коледж».

голова комісії В.П. Нечаев

С.М. Йовенко

«5» лютого 2016 року

В.А. Банах

В.Л. Самойлов
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Додаток 1
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

відповідності стану забезпечення Запорізького металургійного коледжу 
Запорізької державної інженерної академії 

ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за 
спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування та ремонт 

обладнання металургійних підприємств»

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 

"молодший спеціаліст"
норматив фактично відхилення

1 2 0 4
1. Загальні вимоги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласною. 
Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями

+ +

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

60/50 60 /20 0/-30

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

- -

у тому числі які працюю ть у даному навчальному 
закладі за основним місцем роботи
2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від кількості годин) (за 
винятком військових навчальних дисциплін)

- -

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

Голова комісії В.П. Нечаев
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1 2 оJ 4
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану спеціальності (% від 
кількості годин)

- -

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

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

цикл дисциплін гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки

25 27 +7

цикл математичних та природничо- 
наукових дисциплін

25 77,04 +52.04

цикл професійна!' та практичної підготовки
25 53.84 +28.84

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 
фундаментальної підготовки

+ +

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної 
науково-педагогічної спеціальності:

- -

доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. М атеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних програм (у 
% від потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби)

70 100 +30

Голова ком ісії В.П. Н ечаев
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1 2 3 4
3.3. Кількість робочих ком п 'ю терних місць на 100 
студентів (крім спеціальностей, які належать до 
галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 
здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 
спеціальності "Дизайн")

6 10 +4

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

3 - -

3.5. Наявність пунктів харчування + 4-
3.6. Наявність спортивного залу + +
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + +
3.8. Наявність медичного пункту + +
4. Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-
кваліфікаційної характеристики фахівця (у тому 
числі варіативної компоненти)

+ +

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця (у тому числі варіативної 
компоненти)

+ +

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ +

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення 
для кожної навчальної дисципліни навчального 
плану (% від потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін 100 100
4.4.2. Планів.семінарських. практичних занять, 
завдань для лабораторних робіт (% від потреби)

100 100 —

4.4.3. М етодичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів)

100 100 —

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

100 100 -

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

100 100 —

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

+ +

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

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ +

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

100 100 -
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1 2 л
3 4

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності студентів 3 14 +  11

( %  від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 0 -> -
періодичними виданнями
5.4. М ожливість доступу викладачів і студентів до
Інтернету як джерела інформації:

наявність обладнаних лабораторій + +
наявність каналів доступу + +

Голова експертної комісії:
доцент кафедри технології машинобудування 
ДВНЗ «Криворізький національний
університет», кандидат технічних наук, доцент 
голова комісії

Член експертної комісії:
завідувач механіко-технологічним відділенням 
ДВНЗ «Київський механіко-технологічний 
коледж». /С /р& е**

В.П. Нечаев

С.М. Иовенко

В.А. Банах

В.Л. Самойлов

«5» лютого 2016 року 

«З експертними вненовк

Ректор Запорізької де 
інженерної академії

Директор Запорізького меі 
коледжу Запорізької держа 
інженерної академії
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Додаток 2
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

відповідності рівня підготовки фахівців у Запорізькому металургійному 
коледжі Запорізької державної інженерної академії 

за спеціальністю 5.05050205 «Обслуговування га ремонт 
обладнання металургійних підприємств»  

нормативам та вимогам до акредитації

Назва показника (нормативу)

Значення показника (нормативу) за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 

"молодший спеціаліст"

вимоги фактично ■ відхилення

І 2 3 4
Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти

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

100 100 -

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

100 100 -

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

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше %

2.1 Рівень знань студентів з гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін:

2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання,% 90 99 +9

2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (оцінки
«5.» і «4»), % 50 54,8 +4.8

2.2 Рівень знань студентів з математичної та 
природничо-наукової підготовки:

2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання. % 90 98 +8

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

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:

2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання. % 90 99.0 +9

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

50 57,0 +7

Голова комісії
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Продовження додатка 2

1 2 -> 4

3. Організація наукової роботи

3.1 Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів - -

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

- -

Голова експертної комісії:
доцент кафедри технології машинобудування  
ДВНЗ «Криворізький національний 
університет», кандидат технічних наук, 
доцент, голова комісії

Член експертної комісії: 
завідувач механіко-технологічним  
відділенням ДВНЗ «Київський механіко-  
гехнологічний коледж».

В.П. Нечаев

/
С.М. Йовенко

«5» лютого 2016 року 

«З експертними висновками ознайомлені»

Банах 

Самойлов

Голова комісії В.П. Нечаев

Ректор Запорізької держав  
інженерної академії

Директор Запорізького  
коледжу Запорізької де 
інженерної академії
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Додаток 2

Вибіркова експертна оцінка якості курсових проектів студентів  
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»  

Запорізького металургійного коледжу Запорізької держ авної інженерної академії  
з навчальної дисципліни «Технічна механіка»

№

з/п
Курс Група

Прізвище, ініціали 

студента
Тема курсової роботи

Оцінка курсової 

роботи

викладачем експертом

і 2 3 4 5 6 7

1 II ОМ П-10 1/9 Березка Г.В. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор відмінно відмінно

2 II ОМ П -Ю  1/9 Боровський С.В. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

3 II ОМ П-Ю  1/9 Ємельянов Д. А. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор відмінно добре

4 II ОМГІ-Ю 1/9 Земляний Д.О. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

5 II ОМ П -Ю  1/9 Канашков О.С. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор відмінно відмінно

6 II ОМ П-Ю  1/9 Федорченко В.О. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

7 III ОМП-11 1/9 Івашина В.В. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор відмінно відмінно

8 III ОМП-11 1/9 Котолевський М.С. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

9 III ОМП-11 1/9 Москальов Р.П. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

10 III ОМП-11 1/9 Овчаренко А.І Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

11 III ОМП-11 1/9 Переяслов В.О. Спроектувати одноступінчастий конічний редуктор відмінно відмінно

12 III ОМП-11 1/9 Смикун Є.В. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор відмінно відмінно

Голова комісії В.П. Нечаев

&
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Продовження додатка 2

1 2 3 4 5 6 7

13 III О М И -12 1/9 Дереведмідь В.О. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор добре добре

14 III ОМ П-12 1/9 Дорогокупля К.В. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор відмінно відмінно

15 III ОМ П-12 1/9 Козьменко В.С. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

16 III ОМ П-12 1/9 Олефіренко В.М. Спроектувати одноступінчастий конічний редуктор відмінно відмінно

17 III ОМ П-12 1/9 ГІісковець К.А. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

18 III ОМП-12 1/9 Чеботарьов Д.В. Спроектувати одноступінчастий циліндричний редуктор задовільно задовільно

Розбіжність: -5,5 % 

Голова комісії 

Члени комісії 

Директор коледжу

B.П. Нечаев

C.М. Йовенко 

В.Л. Самойлов

Голова комісії В.П. Нечаєв



Додаток З

Вибіркова експертна оцінка якості курсових проектів студентів  
спеціальності 5.05050205 «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»  

Запорізького металургійного коледжу Запорізької держ авної інженерної академії  
з навчальної дисципліни «Технічне обслуговування, ремонт і монтаж машин і агрегатів металургійних підприємств»

№

з/п
Курс Група

Прізвище, ініціали 

студента
Тема курсової роботи

Оцінка курсової 

роботи

викладачем експертом
і 2 3 4 5 6 7

1 IV ОМП-08 1/9 Болтков К.О.
Технічне обслуговування та ремонт машини КМ-14 для випалу 
вапняку в умовах агломераційного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

2 IV ОМ П-08 1/9 Панченко М.В.
Технічне обслуговування та ремонт головного приводу 
реверсивного стану 1200 в умовах ЦХП-1 ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

3 IV ОМП-08 1/9 Пилипенко O.P.
Технічне обслуговування та ремонт розмотувана АПР-4 в умовах 
ІДГПТЛ ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

4 IV О М И -08 1/9 Рябчук А.Г.
Технічне обслуговування та ремонт механізму обертання хобота 
завалочної машини в умовах мартенівського цеху ВАГ 
«Запоріжсталь»

відмінно добре

5 IV ОМП-08 1/9 Федоров В.Ю.
Технічне обслуговування та ремонт галтувального барабану в 
умовах ливарного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

6 IV ОМП-08 1/9 Ш евчук О.Г.
Технічне обслуговування та ремонт поворотного столу в умовах 
обтискного цеху ВА Г «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

7 IV ОМ П-Ю  1/9 Березка Г.В.
Технічне обслуговування та ремонт чотирьохвалкової коксової 
дробарки в умовах агломераційного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

8 IV ОМ П-Ю  1/9 Ємельянов Д.А.
Технічне обслуговування та ремонт змішувального барабану 
агломераційної машини в умовах агломераційного цеху ВАТ 
«Запоріжсталь»

відмінно відмінно

9 IV ОМ П-Ю  1/9 Клименко О.О.

у ?  У

Технічне обслуговування та ремонт механізму обертання роликів 
поворотного стола в умовах стану С ляб інг-1150 обтискного цеху 
ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

В.П. Нечаев
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Продовження додатка З

1 2 3 4 5 6 7

10 IV ОМ П-Ю  1/9 Пінчук А.М.
Технічне обслуговування та ремонт 13-й роликової правильної 
машини в умовах АПР-2 ЦГПТЛ ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

11 IV ОМ П-Ю  1/9 Ф едорченко В.О.
Технічне обслуговування та ремонт грейферного крану в умовах 
шихтового відділення мартенівського цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

12 IV ОМ П -Ю  1/9 Ш авкуненко А.В.
Технічне обслуговування та ремонт нижнього пічного рольгангу 
стану 1680 в умовах ЦГПТЛ ВА Г «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

13 IV ОМП-11 1/9 Джеланов Д.С.
Технічне обслуговування та ремонт стрічкового конвеєра в 
умовах ливарного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

14 IV ОМП-11 1/9 Дж умар А.І.
Технічне обслуговування та ремонт віджимних роликів мийної 
машини в умовах ЦХП-1 ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

15 IV ОМП-11 1/9 Івашнна В.В.
Технічне обслуговування та ремонт механізму притискання 
електрогармати в умовах доменного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

16 IV ОМП-11 1/9 Кущ В.О.
Технічне обслуговування та ремонт привода агломераційної 
машини в умовах агломераційного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

17 IV ОМП-11 1/9 Переяслов В.О.
Технічне обслуговування та ремонт магнітно-грейферного крану в 
умовах копрового цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно добре

18 IV ОМП-11 1/9 Хізніченко О.Є.
Технічне обслуговування та ремонт розмотувана рулонів стану 
1680 в умовах ЦХП-1 ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

Розбіжність: -10,1 % 

Голова комісії 

Члени комісії 

Директор коледжу

Голова комісії В.П. Нечаев

B.П. Нечаев

C.М. Йовенко 

В.Л. Самойлов
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Додаток 4

Вибіркова експертна оцінка якості диплом них проектів студентів  
спеціальності 5.05050205 «О бслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»

Запорізького м еталургійного коледжу Запорізької держ авної інж енерної академії

№

з/п
Курс Група

Прізвище, ініціали 

студента
Тема дипломного проекту

Оцінка курсової 

роботи

викладачем експертом
і 2 3 4 5 6 7

1 IV ОМ П-08 1/9 Болтков К.О.
Проект капітального ремонту привода агломашини зі 
збільшенням площі спікання з 62,5 м" на 75 м в умовах 
агломераційної фабрики ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

2 IV ОМ П-08 1/9 Остапенко А . I I. Проект капітального ремонту грейферного крану в умовах 
шихтового відділення мартенівського цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

3 IV ОМ П-08 1/9 Рябчук А.Г. Проект капітального ремонту маніпулятора накривання кришок 
головного жолоба в умовах ДГІ-3 ВА Г «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

4 IV ОМІ 1-08 1/9 Снопков Д.В. Проект капітального ремонту рудного перевантажувача в умовах 
доменного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно добре

5 IV ОМ П-08 1/9 Гирлецький П.І. Проект капітального ремонту мостового крану ливарного двору 
ДП-3 в умовах доменного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

6 IV ОМ П-08 1/9 Федоров В.Ю. Проект капітального ремонту крокуючої балки в умовах АПР-2 
ЦГПТЛ ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

7 IV ОМ П-Ю  1/9 Березка Г.В.
Проект капітального ремонту конвеєра для подавання сипних 
матеріалів до агломераційної машини в умовах агломераційного 
цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

8 IV ОМ П-Ю  1/9 Ємельянов Д.А.
Проект капітального ремонту дробарки гарячого агломерату в 
умовах агломераційного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

9 IV ОМ П -Ю  1/9 Земляний Д. О.
Проект капітального ремонту розливного крану в умовах 
ливарного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

В.П. Нечаев

"С»
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Продовження додатка 4

1 2 3 4 5 6 7

10 IV О М П -Ю  1/9 Канашков О.С.
Проект капітального ремонту механізму кантування і 
транспортування рулонів АПР-1 в умовах ЦГГГГЛ ВАТ 
«Запоріжсталь»

відмінно ВІДМІННО

11 IV ОМ П -Ю  1/9 Федорченко В.О.
Проект капітального ремонту грейферного крану в умовах 
агломераційного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

12 IV ОМ П -Ю  1/9 Ш авкуненко А.В.
Проект капітального ремонту привода ролико-барабанної 
моталки в умовах ЦІТІТЛ ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

13 IV ОМП-11 1/9 Івашина В.В.
Проект капітального ремонту розподільника шихти без 
конусного завантажувального пристрою ДП-5 в умовах 
доменного цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

14 IV ОМП-11 1/9 Панасенко А.С.
Проект капітального ремонту грейферного крану в умовах 
шихтового відділення мартенівського цеху ВА Г «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

15 IV ОМП-11 1/9 Переяслов В.О.
Проект капітального ремонту обладнання головної лінії стану 
1680 в умовах ЦГПТЛ ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

16 IV ОМП-11 1/9 Смикун С.В.
Проект капітального ремонту головного приводу вертикальних 
валків робочої кліті стану «С лябінг-1150» в умовах обтискного 
цеху ВАТ «Запоріжсталь»

відмінно відмінно

17 IV ОМП-11 1/9 Тоцький О.О.
Проект капітального ремонту шлаковоза в умовах доменного 
цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

18 IV ОМП-11 1/9 Черкасова О.О.
Проект капітального ремонту магнітного крану в умовах 
шихтового відділення мартенівського цеху ВАТ «Запоріжсталь»

задовільно задовільно

Розбіжність: -5,5 % 

Голова комісії 

Члени комісії 

Директор коледжу

Голова комісії В . П .

B.П. Нечаев

C.М. Йовенко 

В.Л. Самойлов

С)

' о с в і г л Г '  
\<с# ЗАПо /̂а
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Додаток 5

ЕКСПЕРТНА ОЦ ІНКА ЗВІТІВ З ТЕХ Н О ЛО ГІЧН О Ї ПРАКТИКИ 
студентів спеціальності 5.05050205 «О бслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств»  

Запорізького м еталургійного коледжу Запорізької держ авної інж енерної академії

№

з-п
Курс Група

Прізвище, 

ініціали студента
База практики

Оцінка звіту

викладачем експертом

1 4 ОМ П-Ю  1/9 Березка Г.В. ПАТ «Запоріжсталь» відмінно відмінно

2 4 ОМ П-Ю  1/9 Дж енков О.В. ГІАТ «Запоріжсталь» задовільно задовільно

3 4 ОМ П -Ю  1/9 Ємельянов Д.А. ПАТ «Запоріжсталь» відмінно відмінно

4 4 ОМ П -Ю  1/9 Олефір С.О. ГІАТ «Запоріжсталь» задовільно задовільно

5 4 ОМ П-Ю  1/9 ГІінчук А.М. ПАТ «Запоріжсталь» відмінно добре

6 4 ОМ П -Ю  1/9 Пуцикович В.П. ПАТ «Запоріжсталь» задовільно задовільно

7 4 ОМП-11 1/9 Гаврик О.М. ПАТ «Запоріжсталь» задовільно задовільно

8 4 ОМП-11 1/9 Івашина В.В. ПАТ «Запоріжсталь» відмінно відмінно

9 4 ОМП-11 1/9 Івахненко С.О. ПАТ «Запоріжсталь» задовільно задовільно

10 4 ОМП-11 1/9 Переяслов В.О. ПАТ «Запоріжсталь» відмінно відмінно

11 4 ОМП-11 1/9 Смикун Є.В. ПАТ «Запоріжсталь» відмінно відмінно

12 4 ОМП-11 1/9 Черкасова О.О. ПАТ «Запоріжсталь»
^Тсві —л---------------------------------------

задовільно задовільно

Голова комісії 
Члени комісії 
Директор коледжу 

Голова комісії В.П. Нечаев

B.П. Нечаев
C.М. Иовенко 
В.Л. Самойлов
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(ЗДІА)
пр Леніна, 226, Запоріжжя, 69006, Україна тел./ факс ( 061) 283-08-38 тел. 236-90-34 
E-mail adm in@ zgia.zp ua Код ЄДРПОУ 05402565

2 № На № від

м. Запоріж ж я «01» лю того 2014р.

Д О В ІРЕ Н ІС Т Ь  №  16

Запорізька держ авна інженерна академія (надалі А кадемія) у особі в.о. ректора 
академ ії Швець Євгенія Яковича, який діє на підставі наказу М іністерства освіти та науки 
У країни №  199-к від 04.06.2013р. та Статуту А кадемії, доручає директору Запорізького 
металургійного коледж у Запорізької держ авної інж енерної академ ії (надалі Коледж) 
Самойлову Володимиру Леонідовичу:

П редставляти інтереси А кадемії з питань, що стосую ться діяльності Коледжу, в 
усіх п ідприєм ствах, установах, організаціях, закладах, судах з правом вчинення усіх 
процесуальних дій, в тому числі: вживати заходи досудового врегулю вання спорів, 
подавати до суду позовні та інші заяви, бути представником  А кадем ії в судах з усіма 
правами, наданим и стороні у справі, з правом визнання позову, зм іни предмету або 
підстав позову, зм іни розм іру позовних вимог, а також  відмови від позову, закінчення 
справи м ировою  угодою , оскарження ріш ень судів, п ред’явлення виконавчих документів 
до стягання, прийняття участі у роботі ліквідаційних комісій та зборах (комітетах) 
кредиторів, одерж ання присудж еного майна або грош ей, а також  вчиняти інші дії, 
передбачені ст. 22,28 Господарського процесуального кодексу У країни, ст. 27,44 
Ц ивільного процесуального кодексу У країни, ст. 49,51 Кодексу адміністративного 
судочинства У країни:

- здійсню вати керівництво ф інансовою  діяльністю  Коледж у, бути розпорядником 
кош тів та майна, розробляти і подавати на затвердж ення до М іністерства освіти і науки 
У країни кош торис Коледжу;

- укладати від імені А кадемії трудові договори з працівниками Коледжу відповідно 
до чинного законодавства та галузевої тариф ної угоди, господарчі та  всі інші договори, 
передбачені законодавством , з ю ридичними та ф ізичними особами;

- укладати від імені академ ії договори з ф ізичними і ю ридичними особами щодо 
підготовки м олодш их спеціалістів у Коледжу і надання платних освітніх послуг 
відповідно до чинного законодавства;

- в меж ах своєї ком петенції видавати нормативні документи, накази та 
розпорядж ення, заохочувати та накладати на працівників К оледж у стягнення відповідно 
до чинного законодавства України.

- премію вати себе, головного бухгалтера, його заступника та заступників директора 
коледжу згідно з «П олож енням про призначення грош ової винагороди працівників ЗМ К 
ЗДІА».

- п ідписувати замовлення документів на освіту: студентські квитки, атестати про 
повну та загальну середню  освіту та дипломи м олодш их спеціалістів.

- затвердж увати акти на списання господарських, канцелярських товарів, паливо- 
мастильних м атеріалів, медиикамщтів, малоцінних та ш видко знищ увальних предметів, 
термін використання я к ^ ^ У ^ р ^ і ^ Є  один рік.

Д овіреність н а6 & ^Є ^їкн н б ^к ^Й % іен ту  видачі і діє до 01 лю того 2019 р.

В.о. ректора Є.Я. Ш вець

mailto:admin@zgia.zp

