
































шдготовки фах1вц1в осв1тньо-квал1ф1кац1йного р1вня «молодший спещал1ст» 31 
спец1альност1 5.05150103 «Комп'ютерна обробка текстовоУ, граф1чно1 та образно! 
1нформацп» е обгрунтованим. 

3 метою подальшого вдосконалення навчального процесу, експертна ком1с15: 
вважае за необх1дне висловити кер1вництву Запор1зького пдроенергетичногс 
коледжу Запор1зько1 державно! 1нженерно1 академИ" рекомендац!!, як1 не впливають 
на р1шення щодо спроможност! акредитацп спец1альност1, але дозволяют! 
пол1пшити як1сть п1дготовки: 

1) продовжувати оновлення б1бл1отечного фонду навчальиою л1тературою 
виданою державною мовою, з1 спец1альних дисципл1н, як1 викладаються ш 
спец1альност1 5.05150103 «Комп'ютерна обробка текстовоТ, граф1чноТ та образно' 
1нформацп»; 

2) поповнити матер1альну базу навчальних лаборатор1й спец1ал1зовани1\
граф1чним перифер1Йним обладнанням; 

3) поширити використання 1нтерактивного 1 мультимед1Йного обладнаиня 
час викладання дисципл1н, передбачених навчальним планом спец1альност 
5.05150103 «Комп'ютерна обробка текстово!, граф1чно1 та образноТ 1нформац11» тг 
П0СТ1ЙН0 його оновлювати. 

На пшстав! вказаного внще, експертна ком1С1я М|И1стерства о с в п и 
науки Украши зробила висновок про можлив1сть акредитацп спец1альност 
5.05150103 «Комп'ютерна обробка текстовоУ, граф1чно1 та образноТ 1нформацГ|> 
3 Л1цензованим обсягом 60 ос1б денноУ та 30 ос1б заочно! форми навчання. 

Голова експертно! ком1С!1: 

Завщувач кафедри мед1асистем та технолопй 
Харювського нац!онального ун1верситету 
рад1оелектрои1ки, кандидат техн1чних наук, 
професор 

Член експертно! ком1Си: 

Голова цикл о ВО! ком1СИ комп'ютерних наук 
та видавничо-пол1граф1чно1 справи 
Ч е р к а с ь к о г о художиьо-техн1Чиого коле, 
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«3 експертними висиовками ознайомлеи 

Ректор Запор1зько1 державно! 
1нженерно1 академп 

Директор Запор!Зького г1дроене|ргетичного^| 
коледжу Запор13ько1 державно!^ 
инженерно! академп 

В.П.Ткаченко 

М . Захарчун 

В.А.Банах 

О.А.Васильковська 
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4.7 Наявн1сть методичних вказ1вок щодо виконання дипломних 
проект1в 

+ + 

4.8 Дидактичне забезпечення самостхйно! роботи студентхв (у 
тому числ! 3 використанням 1нформац1йних технолог1й) (% в1д 
потреби) 

100 100 -

4.9 Наявнхсть критернв оцхнювання знань 1 вм1нь студент1в + + -
5. Тнформацшне забезпечення 

5.1 Забезпечен1сть студентов пщручниками, навчальними 
пос1бниками, наявними у власнхй б1бл1отец]" (% вщ потреби) 100 100 -

5.2 Сп1вв1дношення посадкових М1сць у власних читальних 
залах до загально! чисельност! студентхв (% В1д потреби) 6,7 + 3.7 

5.3 Забезпечен1сть читштьних зал1в фаховими перходичними 
виданнями 3 5 

5.4 Можлив1сть доступу викладач1в 1 студент1в до Тнтернету як 
джерела 1нформаци: 
- наявн1сть обладнаних лабораторхй 
- иаявн1сть канал 1в доступу 

+ 
-I-

+ 

+ 

-

Голова експертноТ ком1С1Т: 

Завщувач кафедри мед1асистем та технолоНй 
Харк1вського нац10нального ун1верситету 
рад1оелектрои1ки, кандидат техн1чиих наук, 
професор 

Член експертноТ ком1Си: 

Голова цикловоТ ком1СИ комп'ютерних наук 
та видавничо-пол1граф1чно1 справи 
Черкаського художньо-гехн 1чио1 о ко 

«10» грудня 2015 року 

«3 експертни.ми висновками ознайомле 

Ректор Запор!ЗькоТ державноТ 
1нженерно1 академн 

Директор За11ор13ького гщроенер^у|ьчйо-гл:^% 
коледжу Запор13ькоТ державно! 
инженерно! академн 

В.П.Ткаченко 

Д.М.Захарчун 

В.А.Банах 

О.А.Васильковська 





3 Орган1зац1я науково! роботи 
3.1 Наявн1сть у структур! навчального закладу наукових 
п1дроздш1в 

- - -

3.2 Участь студент1в у науков1й робот! (наукова робота 
на кафедрах та в лаборатор!ях, участь у наукових 
конференщях, конкурсах, виставках, проф!льних 
ол!мп!адах тощо) 

- + + 

Голова експертно! КОМЕСП: 

Завщувач кафедри м е д 1 а с и с т е м та технолопй 
Харк1вського нацюнального ун1верситету 
р а д 1 о е л е к т р о н 1 К и , кандидат техн1чних наук, 
професор 

Член експертно*! ком1Сп: 

Голова ЦИКЛ0В01 ком1С11 комп'ютерних наук 
та видавничо-пол1граф1чно1 справи 
Черкаського художньо-техн1чного коле, 

«10» грудня 2015 року 

«3 експертними висновками ознайомлен 

Ректор Запор13ькоТ державно! 
шженерно! академн 

Директор Запор13ького пдроен 
коледжу Запор13ько1 державно^ 
1нженерно1 академи 

В.П.Ткаченко 

Д.М.За харчу н 

'-^Ж В.А.Банах 

О.А.Васильковська 
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