ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів
спеціальності
5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку»
у Відокремленому структурному підрозділі
Львівський коледж «їнфокомунікації»
Національного університету «Львівська політехніка»

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року
№ 978-2001-п із змінами й доповненнями від 04.11.2011 року, на виконання
наказу Міністерства освіти і науки України № 207-А від 13 лютого 2017 року
«Про проведення акредитаційної експертизи» експертна комісія у складі:
Кріля
Сергія Сергійовича - голови комісії, директора інституту комп'ютерних
технологій, автоматизації управління та логістики
Одеської національної академії зв'язку ім. О.С.
Попова,

завідувача

поштового

кафедри

зв'язку,

мереж

кандидата

та

технічних

систем
наук,

старшого наукового співробітника;
Яковенко
Світлани Миколаївни - члена комісії, голови циклової комісії поштовоекономічних дисциплін та менеджменту Державного
закладу «Київський коледж зв'язку»
в період з 20 до 22 лютого 2017 р. розглянула подані матеріали та провела
акредитаційну

експертизу

провадження

освітньої

діяльності,

пов'язаної

з

підготовкою молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05090401 «Організація та
експлуатація поштового зв'язку».
Перевірка проводилась за такими напрямами:
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1.

Підтвердження достовірності інформації, поданої до Акредитаційної

комісії Міністерства освіти і науки України навчальним закладом разом із
заявою про акредитацію спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація
поштового зв'язку»;
2.

Підтвердження відповідності установлених законодавством вимог щодо

формування

контингенту

матеріально-технічного

студентів,

та

кадрового,

інформаційного

навчально-методичного,

забезпечення

спеціальності

5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку»;
3.

Відповідність освітньої діяльності державним вимогам щодо підготовки

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" кваліфікації
«Технік поштового зв'язку»;
4.

Визначення рівня теоретичних і практичних знань, умінь і навичок

студентів за результатами виконання комплексних контрольних робіт.
У процесі перевірки експерти ознайомились з оригіналами основних
засновницьких

документів

ВСП

Львівський

коледж

«Інфокомунікації»

Національного університету «Львівська політехніка», зокрема з:
1.

Положенням про Відокремлений структурний підрозділ

Львівський

коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»,
схваленим загальними зборами трудового колективу коледжу від 20 грудня
2012 року та затвердженим

наказом

ректора

Національного

університету

«Львівська політехніка» № 696-1-10 від 29.12.2012 р.;
2.

Ліцензією Міністерства освіти і науки України для надання освітніх

послуг серії АЕ № 636468, виданої 10.06.2015 р.;
3.

Копіями установчих та реєстраційних документів.

4.

Обліковими і звітними матеріалами з кадрового, навчально-методичного

і матеріально-технічного забезпечення його освітньої діяльності, а також з
пропозиціями попередньої акредитації спеціальності 5.05090401 «Організація та
експлуатація поштового зв'язку» в 2012 р.
Під час роботи експертної комісії були вивчені матеріали самоаналізу щодо
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший
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спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового

зв'язку»

галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок», які
підготовлені випусковою цикловою комісією спеціальності.
За результатами перевірки встановлено наступне:

1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності
Відокремлений
«їнфокомунікації»
(правонаступник
м.

Львова)

Міністерству

є

структурний

Національного
Міжрегіонального

державним

освіти

підрозділ

університету
вищого

Львівський
«Львівська

професійного

навчальним

закладом,

України

та здійснює

і науки

коледж

політехніка»,

училища

який

зв'язку

підпорядкований

підготовку

молодших

спеціалістів та робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників
училищ та загальноосвітніх шкіл.
Коледж зареєстровано за адресою: вул. Січових Стрільців, 7, Львів, Україна,
79007. Тел/факс (032) 260-32-10. Е-піаіІ: у5р-1кі.1уіу@икг.пе1
Навчальний заклад утворений згідно з наказом Міністерства трудових
резервів від 10.02.1946 р. як ремісниче училище № 5, реорганізоване в технічне
училище №12 у 1966 р., в технічне училище № 59 у 1978 р., в середнє
професійно-технічне училище № 59 у 1984 році, в професійне училище № 59 у
1992 році.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 7-12 ПТУ № 59
м. Львова реорганізовано з 01 лютого 2000 р. у Вище професійне училище № 59, а
в 2004 році згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 147 від
25.02.2004 р. отримало назву Міжрегіональне вище професійне училище зв'язку
м. Львова,

яке

30

вересня

2011

року

реорганізовано

у

Відокремлений

структурний підрозділ Львівський коледж «їнфокомунікації»

Національного

університету «Львівська політехніка».
Навчальний заклад протягом своєї історії готував фахівців у сфері
електро- і поштового зв'язку. Із 2000 року у навчальному закладі проводиться
підготовка молодших спеціалістів спеціальності 5.05090401 «Організація та
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експлуатація поштового зв'язку». Ліцензований обсяг за цією спеціальністю
складає 75 осіб. На момент перевірки загальна кількість студентів у поточному
навчальному році, що здобувають спеціальність 5.05090401 «Організація та
експлуатація поштового зв'язку» складає 89 осіб, які навчаються за кошти
державного бюджету, зокрема: 14 осіб - на основі базової загальної середньої
освіти, 15 осіб - на основі повної загальної середньої освіти, 60 осіб - на основі
диплома кваліфікованого робітника.
Директор навчального закладу, Камінський Богдан Тадейович, працює в
системі освіти з 1965 року, з них - 32 роки на посаді директора, спеціаліст вищої
категорії, старший викладач, кандидат педагогічних наук.
У навчальному закладі в наявності відповідні установчі та дозвільні
документи.

Висновок:
Експертна

комісія

відзначає,

що

Відокремлений

підрозділ Львівський коледж «Інфокомунікації»
«Львівська політехніка»

має всі необхідні установчі

підстави для здійснення освітньої

підрозділом
університету

освіти

і

Львівський

науки

щодо

України

документи та правові

інформації, поданої до

Відокремленим

«Інфокомунікації»

«Львівська політехніка»

кадрового,

забезпечення

достовірність

коледж

перевірки оригіналів засновницьких

університету

діяльності.

Експертна комісія підтверджує
Міністерства

Національного

структурний

структурним
Національного

з заявою про акредитацію на підставі

документів

навчально-методичного,

та відповідних

документів

матеріально-технічного

тощо.
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2. Формування студентського контингенту

Прийом до навчального закладу проходить згідно з Правилами прийому до
Відокремленого структурного підрозділу Львівський коледж «їнфокомунікації»
Національного

університету

«Львівська

політехніка»,

затверджених

у

встановленому порядку. Для організації і проведення прийому студентів до
коледжу щорічно створюється відбіркова комісія, склад якої затверджується
наказом

ректора університету,

головним

завданням якої є організація

та

проведення вступної кампанії.
Правила прийому до коледжу доводяться до відома вступників шляхом
розміщення

відповідної

інформації

на

сайті

навчального

закладу

(\у\у\у.узр-1кі.1уіу.иа), у засобах масової інформації та інформаційних стендах.
Загальний ліцензійний обсяг підготовки молодших спеціалістів складає
225 осіб, в тому числі 75 осіб - за спеціальністю 5.05090401 «Організація та
експлуатація поштового зв'язку» (ліцензія серії АЕ №636468 від 10.06.2015 р.).
Вимоги щодо дотримання ліцензійних обсягів та квот при зарахуванні студентів
не порушуються.
Прийом

на

визначається

навчання

Міністерством

здійснюється
освіти

і

за
науки

державним
України,

замовленням,
обсяг

яке

державного

замовлення щорічно виконується.
Пропозиції щодо формування обсягу державного замовлення здійснюється
на підставі вивчення ринку праці та співпраці з підприємствами: обласними
дирекціями

Українського

«Укрпошта»,

державного

операторами

кур'єрської

підприємства
пошти,

поштового

регіональними

зв'язку
філіями

ПАТ «Укртелеком».
Викладачі

циклової

комісії

електро-

і поштового

зв'язку

ефективно

проводять профорієнтаційну роботу у Львівській області та Західному регіоні
України. Робота організовується

через засоби масової інформації та сайт

коледжу, а також передбачає проведення днів відкритих дверей, цільову роботу з
випускниками шкіл та училищ. Особлива увага приділяється індивідуальній
Голова комісії
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роботі з потенційними абітурієнтами. Незважаючи на складну демографічну
ситуацію в регіоні, формування контингенту студентів спеціальності 5.05090401
«Організація та експлуатація поштового зв'язку» відбувається відповідно до
потреб регіону та відповідає ліцензованому обсягу підготовки фахівців.
Важливим

джерелом

формування

«Організація та експлуатація

контингенту

поштового зв'язку»

студентів

5.05090401

освітньо-кваліфікаційного

рівня «молодший спеціаліст» є випускники, які здобули ОКР «кваліфікований
робітник»

із

споріднених

професій

«Оператор телекомунікаційних
закладах

«Оператор

поштового

послуг» у коледжі

України. Враховуючи

це, викладачі

зв'язку»

або інших

випускової

або

навчальних

циклової

комісії

проводять активну профорієнтаційну та селекційну роботу серед випускників
училищ. Прийом
молодшого

на основі ОКР кваліфікованого робітника для

спеціаліста

здійснювався

за

результатами

здобуття

фахових

вступних

випробувань.
Також

на

навчання

у

ВСП

Львівський

коледж

«Інфокомунікації»

Національного університету «Львівська політехніка» приймаються вступники на
основі базової загальної середньої освіти за результатами вступних випробувань.
На базі

повної загальної

середньої

освіти

вступ відбувається

ВСП

Львівський

на

основі

результатів ЗНО.
На

час

перевірки

у

коледж

«Інфокомунікації»

Національного університету «Львівська політехніка» навчаються 532 особи на
трьох курсах, 129 із них - учні робітничих професій та 403 - студенти, що
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Прийом студентів із даної спеціальності за останні три роки здійснюється
виключно за державним замовленням і складає:
1.

У 2014 році

набір

на основі

попередньо

здобутого

освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікованого робітника» склав 36 осіб;
2.

У

2015

році

на

основі

здобутого

диплома

«кваліфікованого

робітника» склав 51 особу;
/
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3.

У 2016 році набір склав 47 осіб, з них 14 - на основі базової загальної

середньої освіти, 15 - на основі повної загальної середньої освіти та 18 - на
основі ОКР «кваліфікований робітник».
Стабільність набору пов'язана з підняттям престижності спеціальності,
введенням інноваційних технологій та розширенням спектру послуг поштового
зв'язку.
Значна кількість випускників коледжу надалі продовжують навчання з
метою отримання вищої освіти за заочною та денною формами навчання в
Національному університеті «Львівська політехніка», Львівському навчальнонауково-виробничому

центрі ОНАЗ ім. О.С. Попова та інших

навчальних

закладах.

Висновок:
Експертна
спеціальністю
формується

комісія

констатує,

5.05090401 «Організація
згідно з чинніш

що

контингент

студентів

та експлуатація поштового

законодавством.

Перевищення

за

зв'язку»

ліцензованого

обсягу не зафіксовано. Робота педагогічного колективу з питань

формування

контингенту

що

студентів

заповненню ліцензованого

здійснюється

на належному

рівні,

сприяє

обсягу.

3. Зміст підготовки фахівців

Експертною комісією встановлено, що освітній процес у коледжі, його
навчально-методичне забезпечення здійснюється відповідно до вимог Законів
України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови", Національної доктрини
розвитку освіти України XXI ст., Положення про організацію освітнього процесу
в ВСП Львівський

коледж

«їнфокомунікації»

Національного

університету

«Львівська політехніка» та іншими нормативними документами, в якій визначені

Голова комісії
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основні

напрями,

форми

та методи

реалізації програмних

завдань

щодо

подальшого підвищення якості підготовки фахівців.
Відокремлений

структурний

підрозділ

Львівський

коледж

«Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка» здійснює підготовку молодших
спеціалістів із трьох спеціальностей.
Фахівців за спеціальністю «Організація та експлуатація поштового зв'язку»
коледж готує на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної
середньої освіти та здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований
робітник»

з

професій

«Оператор

поштового

зв'язку»

та

«Оператор

телекомунікаційних послуг».
У ході експертизи

було проаналізовано

усю необхідну

методичну документацію, що визначає зміст освіти:

організаційно-

освітньо-кваліфікаційну

характеристику, освітньо-професійну програму, навчальний та робочий навчальні
плани спеціальності,
комплекси

що відповідають

навчально-методичного

затвердженим

забезпечення

галузевим
викладання

стандартам;
навчальних

дисциплін; програми з усіх видів практики; графік навчального процесу; систему
підготовки та організації навчального процесу; засоби діагностики якості освіти.
Коледжем

розроблено

та

затверджено

у

встановленому

порядку

для

спеціальності «Організація та експлуатація поштового зв'язку»:
^

варіативні

частини

освітньо-кваліфікаційної

характеристики,

в якій

відображено фахові спеціальні компетентності і результати навчання;
^

варіативні частини освітньо-професійної програми, в якій відображено

анотації змісту дисциплін варіативних частин ОПП;
^

засоби діагностики якості вищої освіти, в яких визначено вимоги до

кількісного та якісного оцінювання ступеня сформованості знань, вмінь, навичок,
професійної компетентності фахівців.
Основними

нормативними

документами,

що

визначають

організацію

навчального процесу у коледжі із спеціальності 5.05090401 «Організація та
експлуатація поштового зв'язку» є навчальні плани. Для експертної оцінки
надано навчальні плани для підготовки фахівців, які здобувають спеціальність за
Голова комісії
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нормативним терміном навчання та за скороченим терміном навчання на основі
здобутого ОКР кваліфікованого робітника.
У навчальних планах визначено графік навчального процесу, перелік та обсяг
нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх викладання,
конкретизовано обсяг та форми проведення занять, обсяг часу, який виділено на
самостійну роботу студентів, види і терміни практичної підготовки, форми і засоби
поточного та підсумкового контролю. Навчальні плани складено із дотримання
співвідношення навчального часу між циклами підготовки.
Варіативна частина навчального плану спеціальності 5.05090401 «Організація
та експлуатація поштового зв'язку» узгоджено із навчальним планом підготовки
бакалавра у Національному університеті «Львівська політехніка».
Навчальний план складається з основних циклів навчальних дисциплін: циклу
загальноосвітньої
підготовки;

підготовки;

циклу

циклу

математичної,

гуманітарної

та

соціально-економічної

природничо-наукової

підготовки;

циклу

професійної та практичної підготовки. Окрім цього, до навчального плану включені
вибіркові дисципліни та практичне навчання. Вивчення дисциплін здійснюється у
логічній послідовності з ефективним використанням міжпредметних зв'язків і
забезпечує безперервність навчання. Основними формами організації навчального
процесу є лекції, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття,
консультації, самостійна робота студентів, навчальна та виробнича технологічна
практики.
Основою
5.05090401

змісту

підготовки

«Організація

молодших

та експлуатація

спеціалістів

за

поштового зв'язку»

спеціальністю
є реалізація

складових навчального плану, спрямованих на теоретичне навчання, професійнопрактичну підготовку, позааудиторну самостійну роботу студентів.
На

основі

навчальних

планів

створено

робочі

навчальні

плани,

які

затверджено у встановленому порядку.
Порівняння

освітньо-професійної

програми

та

навчального

плану

підготовки молодших спеціалістів у частині нормативних дисциплін свідчить
про

його

повну

відповідність

Голова комісії
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Розбіжностей та суперечностей між ОКХ, ОПП, навчальними планами не
виявлено.
Усі вищезгадані документи відповідають нормативним вимогам у системі
вищої освіти.
З 2016-2017

н.р. коледж

розпочав підготовку

молодших

спеціалістів

спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку» на
основі базової загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки) та повної
загальної середньої освіти (термін

навчання 2 роки). Одночасно,

коледж

продовжує підготовку молодших спеціалістів за скороченим терміном навчання
на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»
(термін навчання 1,5 років).
Навчальний

план,

програми

та

методичне

забезпечення

навчальних

дисциплін розроблені та затверджені в установленому порядку.
Експертна комісія перевірила виконання навчального плану і встановила,
що вони виконані у повному обсязі.
Студенти коледжу беруть активну участь в обласних студентських науковопошукових конференціях та обласних предметних олімпіадах. Також студенти
коледжу беруть участь в обласних турах Міжнародного мовно-літературного
конкурсу

учнівської

та

студентської

молоді

імені

Тараса

Шевченка

та

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (І. Вахула - З
місце, 2014 р., М. Коновалюк - 2 місце, 2016. р.). Призерами обласних олімпіад з
інформатики

і

комп'ютерних

дисциплін,

історії

серед

студентів

вищих

навчальних закладів І—11 рівня акредитації двічі поспіль були студенти коледжу.
Навчальний заклад створив необхідні матеріально-технічну та навчальнометодичну бази для підготовки сучасних фахівців, які отримують належні
професійні

навички.

Випускники

коледжу

відзначаються

високим

рівнем

культури, відповідальності та професіоналізму, про що свідчить стабільний
показник працевлаштування та відгуки керівників підприємств.
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Висновок:
Експертна
спеціальності
організований
ліцензійним

комісій

встановила,

5.05090401 «Організація
відповідно
умовам

до

надання

що

зміст

підготовки

та експлуатація

чинного

законодавства

освітніх

послуг

поштового
України,

у

сфері

зв'язку»
відповідає

вищої

державним вимогам до акредитації, забезпечує належний рівень
підготовки молодших

фахівців

освіти,

професійної

спеціалістів.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу

Організація та навчально-методичне
процесу

у

Відокремленому

«їнфокомунікації»

забезпечення

структурному

Національного

підрозділі

університету

навчально-виховного
Львівський

«Львівська

коледж

політехніка»

сформовано у відповідності до статусу навчального закладу і реалізується як
система

організаційно-педагогічних,

методичних

і

технічних

заходів,

спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному
рівні відповідно до Державних стандартів освіти. Цей процес ґрунтується на
принципах педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських,
релігійних переконань, на спільній діяльності педагогічних працівників та
студентів, батьків, колективів підприємств.
Експертна комісія перевірила структурне та змістове наповнення наявних
комплексів

навчально-методичного

забезпечення

підготовки

фахівців

за

спеціальністю 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку» і
дійшла висновку, що в цілому воно відповідає чинним вимогам. Навчальнометодичні комплекси забезпечення викладання дисциплін розроблені на основі
освітньо-кваліфікаційної

характеристики,

освітньо-професійної

програми

навчального плану.
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Програми нормативних та вибіркових навчальних дисциплін розроблені
цикловими комісіями коледжу відповідно до змістовних модулів ОПП та з
урахуванням

вимог

підготовки

бакалаврів

спорідненої

спеціальності

у

Національному університеті «Львівська політехніка».
Викладачами коледжу підготовлені навчально-методичні комплекси, які
включають навчальну та робочу навчальну програми, методичні вказівки до
семінарських, практичних та лабораторних занять, завдання для самостійної
роботи студентів, методичні вказівки для виконання курсових робіт, критерії
оцінювання знань, комплексні контрольні роботи. Заслуговують уваги методичні
розробки та рекомендації викладачів циклової комісії: «Методичні вказівки до
семінарських занять» із дисциплін «Організація кур'єрської доставки», «Технічні
засоби

поштового

поштового

зв'язку»,

зв'язку»,

«Безпека

«Основи

поштового

життєдіяльності»,

зв'язку»,

«Експлуатація

«Логістика»,

«Методичні

рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для

молодших

спеціалістів спеціальності «Організація та експлуатація поштового зв'язку»,
«Інтегрована програма практики» спеціальності 5.05090401 «Організація та
експлуатація поштового зв'язку» та інші. Викладачі циклової комісії працюють
над

упровадженням

інноваційних

технологій

у

вивченні

дисциплін

із

застосуванням комп'ютерної техніки.
Контроль

за рівнем

організації

та

проведенням

теоретичних

занять,

професійно-практичної підготовки, навчальної і технологічної практики, за
станом

ведення

навчально-планової

документації

здійснює

адміністрація.

Проблемні питання розглядаються на інструктивно-методичних нарадах та
Педагогічних радах, розробляються заходи щодо їх вирішення.
Комісія проаналізувала наявність та зміст методичних рекомендацій до
виконання курсових робіт студентами. Встановлено, що тематика курсових робіт
розробляється викладачами дисциплін професійно-практичного циклу на початку
навчального року, розглядається і затверджується на засіданнях циклових комісій.
Перелік тем, рекомендації та вимоги до написання курсових робіт доступні
студентам, знаходяться у навчальних кабінетах та в бібліотеці коледжу. Методичні
Голова комісії
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рекомендації, розроблені викладачами, забезпечують логічну послідовність у
виконанні роботи. Щороку тематика курсових робіт поновлюється з урахуванням
сучасних інформаційних технологій.
Члени комісії здійснили експертизу практичної підготовки майбутніх фахівців
і виявили, що вона здійснюється відповідно до Положення про проведення
практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 05.04.1993 р. за № 93. Терміни проведення та
послідовність практик визначається навчальним планом і графіком навчального
процесу, що складається щорічно і затверджується директором коледжу.
Навчальна
Виробнича

практика

технологічна

проводиться
практика

у лабораторіях

проводиться

на

навчального

базі

відділень

закладу.
УДППЗ

«Укрпошта». З кожним базовим закладом укладена відповідна угода. Навчальна та
виробнича технологічна практики проводяться у відповідності до затверджених
програм.

Після

проходження

кожного

виду

практики,

студенти

подають

письмовий звіт, який захищають перед членами створеної комісії.
Перевірка звітної документації студентів-практикантів засвідчила виконання
ними програм практик у повному обсязі. Проведений комісією вибірковий аналіз
відгуків-характеристик студентів, наданий базовими установами, дає підстави
стверджувати, що майбутні фахівці мають достатню теоретичну та практичну
підготовку, добре володіють сучасними інформаційними технологіями.
Державна атестація студентів спеціальності «Організація та експлуатація
поштового зв'язку» здійснюється Екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією
після

закінчення

повного

курсу

навчання.

Екзаменаційна

(кваліфікаційна)

комісія перевіряє теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує
питання

про

присвоєння

їм

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«молодший

спеціаліст» та видачі державного документа про освіту.
На державну атестацію винесено комплексний екзамен за фахом, який
включає завдання з 6-ти нормативних дисциплін циклу професійної підготовки,
відповідно до рекомендацій освітньо-професійної програми, а саме: «Основи
поштового

зв'язку»,

«Експлуатація
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поштового
охорони

зв'язку»,

праці»,

«Технологічні

«Економіка

та

процеси

поштового

планування

зв'язку»,

на підприємствах

«Основи
поштового

зв'язку».
Експертною комісією встановлено, що основними джерелами інформаційного
забезпечення у коледжі є бібліотечний фонд, навчальні кабінети, які оснащені
необхідними підручниками та посібниками, науковою, методичною, довідковою та
художньою літературою, технічними засобами навчання, періодичною пресою,
наочними посібниками, роздатковими матеріалами. Коледж в достатній кількості
забезпечує

дисципліни

посібниками.

Циклові

навчального
комісії

плану

постійно

підручниками

співпрацюють

та

навчальними

з бібліотекою

щодо

поповнення наявного книжкового фонду.
Перевіркою встановлено, що виховна робота зі студентами спеціальності
5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку» спрямована на
створення умов для вільного розвитку особистості, її загальної культури, залучення
до різних видів творчості; створення умов для самореалізації

особистості

відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.
Виховна робота у коледжі визначається Концепцією системи національнопатріотичного виховання дітей та молоді, яка спрямована на формування у
молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності та любові
до Батьківщини,

становлення

демократично

орієнтованої

відповідальності,

моральної і самодостатньої особистості, гуманізацію наповнення навчальновиховного процесу толерантними стосунками між усіма його учасниками.
У коледжі, відповідно до статті 40 Закону України "Про вищу освіту",
ефективно діють органи студентського самоврядування: Студентська рада, Рада
гуртожитку
Положенням

студентів,
"Про

студентські

студентське

ради

груп,

самоврядування

роботу
ВСП

яких

визначено

Львівський

коледж

«Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка».
Органи
навчальним

студентського
закладом,

самоврядування

в обговоренні

беруть

участь

та вирішенні

питань

в

управлінні

удосконалення

освітнього процесу, призначенні стипендій, організації дозвілля, оздоровлення,
Голова комісії
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побуту

та харчування,

проводять

організаційні,

просвітницькі,

спортивні,

оздоровчі та інші заходи, захищають права та інтереси студентів. Беруть участь
у вирішенні

питань забезпечення

належних

побутових умов

проживання

студентів у гуртожитках та організації харчування студентів.
Традиційними у коледжі є тижні циклової комісії, метою яких є виявлення
та підтримка творчої особистості, формування професійних якостей у студентів
коледжу. Проведення таких заходів завжди перетворюється на справжнє свято
професії і є підсумком багатогранної спільної творчої роботи
циклової

комісії та студентів. А їх певний

підвищенню

інтересу

до обраної

викладачів

конкурсний характер

спеціальності

ініціативи

сприяє

та

кмітливості

та

навчально-

студентів.

Висновок:
Експертна
методичне
експлуатація

комісія

забезпечення

констатує,

що

освітнього

процесу

поштового

зв'язку»

відповідає

організаційне
5.05090401
ліцензійним

«Організація
умовам

та

надання

освітніх послуг у сфері вищої освіти, державним вимогам до акредитації.
Усі дисципліни

навчального

плану, практики

робочими програмами, іншими методичними

забезпечені

типовими

і

рекомендаціями.

5. Кадрове забезпечення навчальної діяльності

Підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05090401 «Організація
та експлуатація поштового зв'язку» здійснюють 17 педагогів, з яких: спеціалістів
вищої кваліфікаційної категорії - 10; першої кваліфікаційної категорії - 1; другої
кваліфікаційної категорії - 2; спеціалістів - 4; викладачів-методистів -

2,

старших викладачів - 3. У тому числі 4 кандидатів наук (з них - три штатних). За

Голова комісії
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основним місцем роботи працює

15 педагогічних працівників, що складає

88,2 %. Плинність кадрів серед викладацького складу відсутня.
Випусковою

циклової

комісією

з

підготовки

молодших

спеціалістів

спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку» є
циклова комісія викладачів електро- і поштового зв'язку. Очолює випускову
циклову
Нарєжна

комісію
Вікторія

спеціаліст
Петрівна,

1948

вищої
р.

н.,

категорії,
яка

викладач-методист

закінчила

Краматорський

індустріальний інститут у 1971 році за спеціальністю «Ливарне виробництво
чорних та кольорових металів» й отримала кваліфікацію інженера-металурга. У
2014 році в Центрі доуніверситетської та сертифікаційної освіти Інституту
післядипломної

освіти

та

доуніверситетської

підготовки

Львівського

національного університету імені Івана Франка пройшла курси підвищення
кваліфікації.
До складу випускової циклової комісії входять 12 педагогів, з них: З
викладачі - спеціалісти вищої категорії, 1 - спеціаліст першої категорії, З
викладачі - спеціалісти другої категорії, 3 викладачів - спеціалістів та 2 майстри виробничого навчання.
Викладачі циклової комісії беруть участь у роботі обласних методичних
об'єднань.
Частка

педагогічних

працівників

вищої

категорії,

які

забезпечують

виконання лекційних годин нормативних навчальних дисциплін навчального
плану підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.05090401 «Організація
та експлуатація поштового зв'язку» та працюють у даному навчальному закладі
за основним місцем роботи, складає:
>

з дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 93,4 %;

у

з дисциплін математичної, природничо-наукової підготовки - 56,3 %;

>

з дисциплін професійно-практичної підготовки - 33 %.
Викладачі, які здійснюють підготовку фахівців за заявленою спеціальністю,

мають глибокі теоретичні та професійні знання, практичний досвід роботи, що
забезпечує належний рівень навчально-виховного процесу.
Голова комісії
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Удосконалення
відбувається
акредитації

професійної

шляхом
та

та

стажування

навчання

у

педагогічної

на

майстерності

підприємствах,

закладах

післядипломної

у ВНЗ

викладачів
ІІІ-ІУ

освіти.

У

рівня

коледжі

відпрацьована система підвищення професійної і педагогічної майстерності
персоналу.
Усі педагогічні працівники постійного складу кожні 5 років проходять
підвищення кваліфікації стажування.
Згідно з Планом проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників

коледжу,

викладачі

коледжу

Стечкевич Л.К. та Угрин

В.М.

проходять курсову підготовку протягом січня-березня 2017 року, а проходження
курсів

підвищення

кваліфікації

викладача

Костишин

Е.І. заплановано

на

листопад у 2017 році.
Кадровий потенціал коледжу забезпечує якісну підготовку фахівців зі
спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку».

Висновок:
Експертна
кадрового

комісія

забезпечення

послуг у сфері вищої
Кадрова

робота

констатує,
відповідають

що

якісні

та

ліцензійним

кількісні

показники

умовам надання

освітніх

освіти.
у

коледжі

проводиться

на

належному

рівні;

педагогічний колектив має значний досвід роботи, достатню професійну та
педагогічну
забезпечити

майстерність,

своєчасно

підвищує

кваліфікацію

та

підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю

«Організація та експлуатація поштового

Голова комісії

зв'язку».
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6. Матеріально-технічне забезпечення
Коледж є відокремленим структурним підрозділом державного вищого
навчального
якому

закладу

присвоєно

Національного

ідентифікаційний

університету
код

«Львівська

38501654

(з

політехніка»,

окремими

правами

юридичної особи) згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1135
від 30. 09. 2012 р.
ВСГІ Львівський коледж «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка»
займає комплекс споруд загальною площею 7996,6 кв.м., у яких здійснюється
навчально-виховний процес.
У навчальний комплекс входять:
>

навчальний корпус по вул. Січових Стрільців, 7 (22 навчальні

кабінети, 13 лабораторій, актовий зал на 76 місць, учнівський буфет, бібліотека,
приміщення для педагогічних працівників, службові приміщення);
>

навчальний корпус по вул. Під Дубом, 22 (7 навчальних кабінетів,

2 лабораторії, спортивний та тренажерний зали, службові приміщення);
г

гуртожиток по вул. Плужника, 5 (на 250 місць, бібліотека, читальний

зал, медичний пункт, спортивний майданчик).
Навчально-матеріальна
спеціальності

база

для

підготовки

молодших

спеціалістів

5.05090401 «Організація та експлуатація поштового

зв'язку»

складає:
г

2 лабораторії: комп'ютерна лабораторія «Системного та прикладного

програмного

забезпечення»,

спеціалізована

лабораторія

«Технологічних

процесів поштового зв'язку»;
11 навчальних кабінетів: поштового зв'язку; технологічних процесів
поштового зв'язку; економіки та економічних дисциплін; іноземної

мови;

інформатики; історії України та всесвітньої історії; математики; охорони праці
та

безпеки

життєдіяльності;

природничих

наук;

соціально-гуманітарних

дисциплін; української мови та літератури, зарубіжної літератури.
Згідно з вимогами навчального плану в коледжі є всі необхідні лабораторії
та

кабінети,

які

тематично

оформлені,

забезпечені

Голова комісії

технічними
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навчання,

протипожежними

засобами.

Наочні

матеріали у всіх

кабінетах

оформлені державною мовою.
Рівень комп'ютерного забезпечення навчального процесу можна вважати
задовільним. На момент перевірки кількість персональних комп'ютерів, які
використовуються у процесі підготовки фахівців за спеціальністю «Організація
та експлуатація поштового зв'язку», становить 49 одиниць. Термінали двох
комп'ютерних класів з'єднано локальною мережею з можливістю доступу до
мережі Інтернет. На 100 студентів припадає 7 комп'ютерів, що відповідає
ліцензійним вимогам.
Для забезпечення

виконання

студентами

домашніх та

індивідуальних

завдань у коледжі працює бібліотека та читальний зал у гуртожитку. Загальний
фонд бібліотеки складає 34 852 примірники. Рівень забезпеченості підручниками
становить 90%.
З метою виконання нормативної вимоги ДБН В. 2.2.-3.97 (п.3.78) щодо
відповідності

кількості

студентів

на

одне

посадкове

місце

у їдальні

у

навчальному закладі заплановано перенесення музею та збільшення площі
їдальні за рахунок вивільненої площі (59,7 кв.м.).
Зміст відповідного розділу звіту про самоаналіз відповідає реальному
стану матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Висновок:
Експертна
інформаційне
проведення

комісія

забезпечення
теоретичних,

Матеріально-технічне
спеціальності
відповідає

констатує,
освітнього
практичних

забезпечення

вимогам,

процесу
та

забезпечує

молодших

та експлуатація

для

занять.
спеціалістів

поштового
для

та

умови

індивідуальних

що дає підстави

клопотання про акредитацію зазначеної

Голова комісії

матеріально-технічне

підготовки

5.05090401 «Організація

нормативним

що

зв'язку»

обгрунтованого

спеціальності.
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7. Якість підготовки і використання випускників

Перевірка якості освітньої та професійної підготовки студентів експертною
комісією проводилася за такими напрямами: аналіз результатів акредитаційної
справи (самоаналіз); аналіз якості професійної та практичної підготовки за
підсумками проведених експертною комісією комплексних контрольних робіт;
перевірки виконання та захисту курсових робіт і звітів з практик; організації та
проведення державної атестації; працевлаштування випускників.
Організація контролю успішності студентів здійснюється згідно з Планом
внутрішнього контролю за організацією та проведенням освітнього процесу у
ВСП

Львівський

коледж

«Інфокомунікації»

Національного

університету

«Львівська політехніка», відповідно до графіку навчального процесу. План
контролю виконується, про що свідчать надані матеріали.
Експертною
семестрового

комісією

контролю.

екзаменаційних

проаналізована

Встановлено,

відомостях

та

підсумкова

що оцінки

залікових

книжках

документація

у зведених
студентів

відомостях,
співпадають.

Порушень у плануванні та проведенні екзаменаційних сесій не виявлено.
Підготовка фахівців ОКР молодшого спеціаліста спеціальності 5.05090401
«Організація

та експлуатація

поштового

зв'язку»

в коледжі

проводиться

відповідно до навчального плану та програм навчальних дисциплін. Розходжень
у найменуваннях та обсягах дисциплін, що вивчаються, практичної підготовки
не виявлено.
Результати

екзаменаційної

сесії

у

зазначеній

спеціальності

показали

достатній рівень знань студентів, що свідчить про відповідний професійний
рівень викладацького складу та успішне засвоєння студентами навчального
матеріалу.
У процесі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
зі спеціальності «Організація та експлуатація поштового зв'язку» навчальним
планом передбачено іспити, диференційовані заліки, захист курсової роботи.
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Випускники коледжу мають достатній рівень теоретичної підготовки з
основ

наук,

володіють

основними

прийомами

організації

роботи

самовдосконалення, вміють висловити власну позицію з окремих

із

проблем

професійної діяльності.
Курсові роботи в коледжі проводяться відповідно до чинних навчальних
планів

та

програм.

Тематика

курсових

робіт

складається

викладачами

відповідних дисциплін, розглядається і затверджується на засіданнях циклових
комісій за погодженням із навчальною частиною коледжу. Виконання курсових
робіт

відбувається

за

встановленими

графіками,

контролюється

головою

циклової комісії та навчальною частиною коледжу.
Перелік

тем,

рекомендації

та

вимоги

до

написання

курсових

робіт

знаходяться в кабінетах і бібліотеці та доступні студентам. Повний цикл зміни
тематики

курсових

робіт

відбувається

протягом

чотирьох

років,

щороку

студентам пропонується мінімум 30% нових тем.
Експертною комісією вибірково перевірено 6 робіт, виконаних студентами
груп ПЗ-ЗЗ та ПЗ-34. Перевірка курсових робіт з дисциплін показала їх
відповідність вимогам і критеріям оцінювання, передбачених Положенням про
курсові роботи. Терміни захисту курсових робіт відповідають графіку, годинний
фонд відповідає встановленим нормам часу.
Аналіз

виконання

використовувати

курсових

робіт

показує,

отримані знання для вирішення

що

студенти

конкретних

уміють

практичних

ситуацій, самостійно працювати з нормативною та довідковою літературою,
застосовувати навички розрахунків.
Результати

перевірки

якості

оцінювання

курсових

робіт

студентів

наступні:
Експлуатація поштового зв'язку - курсова робота
№ з/п
1.
2.
3.

П.ЕП. студента
Каїмова О.Б.
Ривко В.М.
Марушка В.В.
Середній бал:
Голова комісії

Оцінка викладача
Відмінно
Добре
Задовільно
4,0

Оцінка комісії
Відмінно
Добре
Задовільно
4,0
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Економіка га планування на підприємствах поштового зв'язку - курсова
робота
№ з/п
1.
2.
3.

П.І.П. студента
Дробінська С.Ю.
Семенюк О.Ю.
Куцмида Т.І.

Середній бал:
Курсові роботи відповідають

Оцінка викладача

Оцінка комісії

Відмінно
Добре
Задовільно

Відмінно
Добре
Задовільно
4,0

4,0
вимогам

щодо

актуальності

тематики,

сучасного стану і перспектив розвитку поштового зв'язку. Аналіз курсових робіт
свідчить, що студенти знаходять цікавий теоретичний і методично-практичний
матеріал, уміють його інтерпретувати, бачити переваги того чи іншого методу чи
прийому професійної діяльності. Більшість курсових робіт мають характер
цілісної, завершеної роботи як щодо змісту, так і форми, структури, композиції.
Випускники спроможні проаналізувати теоретичні матеріали і запропонувати
свої практичні розв'язки порушуваної у курсовій роботі навчально-практичної
проблеми та продемонструвати їх упровадження під час проходження практики.
Середня якість знань за результатами захисту курсових робіт за останні 3 роки
становить 73,5%.
У 2014, 2015, 2016 роках абсолютна успішність студентів спеціальності
«Організація

та експлуатація

поштового

зв'язку»

з усіх

видів

практики

становить 100%, що свідчить про належний рівень фахових умінь студентів.
Дані

показники

підкріплені

позитивними

відгуками

керівників

базових

установ.
Під час роботи експертною комісією було перевірено 6 звітів та щоденників
з

професійної

технологічної

практики.

Перевірені

експертною

комісією

щоденники та звіти з практик відповідають вимогам. Результати оцінювання
якості звітів з переддипломної практики студентів наведені у таблиці.
Результати оцінювання якості звітів з професійної технологічної
практики студентів спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація
поштового зв'язку»

Голова комісії
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№ Прізвище,
з/п ініціали
студента
1.

2.
3.

4.

5.

Місце Проходження
практики

Львівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта» ЦГ13
№1 ВПЗ №7
Тернопільська дирекція
Меліш
УДППЗ «Укрпошта»
М.В.
Шевчишин Львівська дирекція
Т.В.
УДППЗ «Укрпошта» ЦПЗ
№ 1 В П З №3
Брик М.С. Львівська дирекція
УДППЗ «Укрпошта» ВПЗ с.
Бишків
Львівська дирекція
Жук М.І.
УДППЗ «Укрпошта» ВПЗ с.
Добросин
Іванюк
Н.М.

Оцінка
Розбіжно
сті
на захисті За
практики експертною оцінок,
бали
перевіркою
Відмінно Відмінно

Відмінно

Відмінно

Добре

Добре

Добре

Добре

Добре

Добре

-

Вихідний контроль передбачає державну атестацію у формі державного
кваліфікаційного екзамену для встановлення освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст» зі спеціальності «Організація та експлуатація поштового
зв'язку» та присвоєння кваліфікації «Технік поштового зв'язку».
Аналізуючи пакет завдань до державного екзамену, екзаменаційні білети,
слід зазначити, що їх зміст дає можливість виявити рівень теоретичної і
практичної

підготовки

фахівців,

їх

здатність

виконувати

свої

професійні

обов'язки та розв'язувати конкретні практичні завдання.
Комісія констатує, що робота щодо організації і проведення державної
атестації за спеціальністю «Організація та експлуатація поштового зв'язку»
налагоджена відповідно до нормативних вимог, якість підготовки фахівців
відповідає Державним стандартам.
Експертна комісія провела за затвердженим директором коледжу графіком
перевірку

рівня

підготовки

студентів

шляхом

виконання

комплексних

контрольних робіт. У період акредитаційної експертизи було виконано вісім
комплексних контрольних робіт з дисциплін «Історія України», «Економічна
теорія»,

«Основи

правознавства»,

Голова комісії
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життєдіяльності»,

«Основи

поштового

зв'язку»,

«Експлуатація

поштового

зв'язку». Перевіркою було охоплено 98% студентів випускного курсу. До
виконання комплексних контрольних робіт не залучалися студенти першого
курсу навчання.
Комплексні контрольні роботи розроблені згідно з вимогами, затверджені і
погоджені у встановленому порядку, містять теоретичну частину і практичні
завдання,

використовуються

для

проведення

комплексної

перевірки

знань

підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності.
Експертна комісія за результатами виконання комплексних контрольних
робіт у групах, які навчаються зараз у коледжі, встановила такі результати
успішності:
>

з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

-

98,5%;
>

з дисциплін

циклу математичної,

природничо-наукової

підготовки

-

96,7%;
>

з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки - 97,8%;
якості знань:

>

з дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

-

61,4%;
>

з дисциплін

циклу

математичної,

природничо-наукової

підготовки

-

55,6%;
>

з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки - 65,2%.
За результатами виконання ККР рівень підготовки відповідає вимогам до

акредитації.
Вибіркова
студентами

під

перевірка
час

членами

комісії

акредитаційної

контрольних

експертизи,

робіт,

виконаних

продемонструвала,

гцо

студенти добре володіють теоретичним матеріалом, уміють встановлювати й
пояснювати зв'язки науки з питаннями практичної роботи на підприємстві,
розуміються на питаннях основ поштового зв'язку та експлуатації поштового

Голова комісії

//$// С.С. Кріль

25
зв'язку, інформаційних технологій поштового зв'язку. Студенти допускали
неточності з економічної теорії, вищої математики, основ правознавства.
Випуск фахівців за спеціальністю «Організація та експлуатація поштового
зв'язку» за останні 3 роки складає: у 2014 році - 29 осіб; у 2016 році - 31 особа.
Працевлаштовані: у 2014 році - 25 осіб; у 2016 році - 26 осіб.

Висновок:
Експертна

комісія

констатує,

що розбіжність

самоаналізу

між

показниками

і результатами

експертизи

успішності

за результатами

допустіша,

в межах норми. Якість підготовки

вимогам і забезпечує рівень професійної
спеціальності

5.05090401 «Організація

на рівні державних

відповідає

акредитаційним

та практичної підготовки

фахівців

та експлуатація поштового

зв'язку»

вимог.

8. Результати ліквідації недоліків та зауважень
Зауважень від фінансових органів при перевірці фінансово-господарської
діяльності коледжу не було.
За

результатами

акредитаційної

експертизи

підготовки

молодших

спеціалістів зі спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового
зв'язку», яка була проведена у навчальному закладі в 2012 році, були надані
пропозиції, які не входять до складу обов'язкових і спрямовані на поліпшення
якості підготовки фахівців з цієї спеціальності:
У

Розробити

кваліфікованих

інтегрований

робітників

на базі

навчальний
базової

план

загальної

для

середньої

підготовки
освіти

за

професією 4223 «Оператор поштового зв'язку» та молодших спеціалістів за
спеціальністю «Організація та експлуатація поштового зв'язку»;
>

Викладачам та майстрам виробничого навчання пройти стажування у

відповідності до дисциплін, які вони викладають;
Голова комісії
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>

Педагогічним

працівникам

випускової

циклової

комісії

брати

активну участь у наукових дослідженнях, підготовці підручників та навчальних
посібників.
Комісією перевірено виконання зауважень та побажань,

встановлених

експертною комісією при попередній оцінці якості надання освітніх послуг і
встановлено, що у період з 2012 по 2016 рік керівництвом навчального закладу
проведено значну роботу щодо покращення матеріально-технічного, навчальнометодичного та кадрового забезпечення навчального процесу, зокрема:
>

У 2012 році навчальний заклад розпочав підготовку фахівців на основі

базової середньої освіти для забезпечення ступеневої освіти, коли одночасно із
здобуттям повної середньої освіти учні отримували робітничу професію 4223
«Оператор

поштового

зв'язку»

та

через

фаховий

вступний

екзамен

продовжували навчання для здобуття спеціальності «Організація та експлуатація
поштового зв'язку». У 2016 році коледж здійснив прямий набір студентів для
здобуття спеціальності «Організація та експлуатація поштового зв'язку» на
основі базової та повної середньої освіти;
>

За звітний

період з метою якісного викладання створені

навчально-

методичні комплекси дисциплін, до яких входять методичні рекомендації для
проведення лабораторних, практичних та семінарських занять, курси лекцій та
посібники. Придбано та активно використовуються у навчальному процесі 12
мультимедійних проекторів;
>

Викладачі

проходять

курси

підвищення

кваліфікації

у

Центральному

інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПНУ як викладачі коледжів (технікумів), Львівському обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти у відповідності до дисциплін, які
вони викладають. Протягом листопада 2015 року стажування у Львівській
дирекції УДППЗ «Укрпошта» пройшло 1 1 педагогів циклової комісії електро- і
поштового зв'язку;
>

Педагоги

коледжу

займаються

науковою

роботою,

зокрема

протягом

звітного періоду підготовлено та видано 23 наукові публікації.

Викладач
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коледжу Стечкевич Л.К. захистила дисертацію для здобуття наукового ступеня
«кандидат педагогічних наук». Двоє викладачів навчаються в аспірантурі.
Зауважень та претензій від юридичних та фізичних осіб щодо якості
надання

освітніх

послуг

до

коледжу

із

спеціальності

«Організація

та

експлуатація поштового зв'язку» за період 2012-2016 рр. не було.
За міжакредитаційний період порушення правил внутрішнього розпорядку
та громадського порядку відсутні.

Висновок:
Експертна
експертної

комісія

комісії

спеціальністю

щодо

констатує,
освітньої

всі

діяльності

зауваження
з підготовки

та експлуатація

попередньої
фахівців

за

поштового

зв'язку»

були повністю враховані та вжито відповідні заходи, що відповідає

вимогам

акредитації.

5.05090401 «Організація

що
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Загальні висновки і пропозиції
На підставі поданих матеріалів Відокремленим структурним підрозділом
Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська
політехніка»

щодо

акредитації

спеціальності

5.05090401

«Організація

та

експлуатація поштового зв'язку», безпосередньої перевірки діяльності коледжу
на місці, експертна комісія дійшла висновку, що освітня діяльність щодо
підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05090401 «Організація та
експлуатація

поштового

зв'язку»

галузі

знань

0509

Радіоелектроніка,

радіоелектронні апарати та зв'язок з ліцензованим обсягом 75 осіб денної форми
навчання

у

Відокремленому

«Інфокомунікації»
кадрове,

структурному

Національного

матеріально-технічне,

підрозділі

університету

Львівський

«Львівська

навчально-методичне

та

коледж

політехніка»,
інформаційне

забезпечення відповідають установленим вимогам до названого рівня освітньої
послуги

і забезпечують

нормативним

критеріям

державну

гарантію

якості

освіти.

Відповідність

і вимогам до акредитації підготовки

фахівців зі

спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку» за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» наведена у таблиці
відповідності.
Спеціальність може бути акредитована за І (першим) рівнем.
Вважаємо за необхідне висловити також зауваження і пропозиції, що не
входять до складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але
дають змогу покращити якість підготовки фахівців:
>

регулярно

оновлювати

інформацію

про

результати

діяльності

циклової комісії на веб-сайті коледжу;
>

покращити інформаційне забезпечення студентів шляхом придбання

сучасних підручників та систематичного поповнення електронної бібліотеки;
>

продовжувати

роботу

складової, зокрема розширити

щодо постійного вдосконалення
бази та форми підвищення

кваліфікації

викладачів коледжу;
>

активізувати наукову діяльність викладачів циклової комісії;
Голова комісії

кадрової

//$// С.С. Кріль

>

розробити електронний ресурс коледжу, який би містив навчально-

методичні матеріали для забезпечення дистанційного навчання;
>

оптимізувати технічне забезпечення дисциплін циклу професійно-

практичної підготовки.

Висновок:
Експертна комісія за результатами
що

Відокремлений

«їнфокомунікації»
спроможний

кваліфікаційним
«Організація

структурний

Національного

надавати
рівнем

акредитаційної експертизи
підрозділ

університету

Львівський
«Львівська

коледж
політехніка»

освітні послуги з підготовки фахівців за
«молодший

та експлуатація

спеціаліст»

поштового

вважає,

спеціальності

освітньо5.05090401

зв'язку» з ліцензованим

обсягом

прийому: 75 осіб.

Голова експертної комісії,
директор інституту комп'ютерних технологій,
автоматизації управління та логістики
ОНАЗ ім. О.С. Попова, завідувач кафедри
мереж та систем поштового зв'язку, кандидат
технічних наук, старший науковий співробітник
Експерт,
голова циклової комісії поштово-економічних
дисциплін та менеджменту,
«Київський коледж зв'яз)
З висновками ознайому
Ректор Національного
«Львівська політехніка»\
Директор Відокремленого ст
підрозділу Львівський колед
Національного університету
політехніка»

Голова комісії

С.С. Кріль

С.М. Яковенко

Ю.Я. Бобало

Б.Т. Камінський

7уС.С. Кріль
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Таблиця 1
Зведена відомість результатів комплексних контрольних робіт
студентів спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку»,
проведених при акредитаційній експертизі Відокремленого структурного підрозділу
Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка
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Історія України
Разом

2
Економічна теорія
о3

9
4
6
8
5
7
І.Ц иіс і гуманітарної та соціально-економічної
95,4
61,9 ПЗ-25
22
21
100
ПЗ-25
24
22
91,7
100
63,6 ПЗ-26
ПЗ-26
46
43
93,5
100
62,8
95,4
100
71,4 ПЗ-25
22
21
ПЗ-25
24
24
100
100
70,8 ПЗ-26
ПЗ-26
97,8
100
46
45
71,1
22
22
100
100
54,6 ПЗ-25
ПЗ-25
24
62,5 ПЗ-26
24
100
100
ПЗ-26
58,7
100
100
46
46
64,2
138
134
97,1
100
3

Разом
Основи
правознавства
Разом
Усього за циклом

Голова комісії

11
10
підготовки
??
22
24
23
46
45
22
22
24
23
46
45
22
22
24
23
46
45
138
135

12

13

14

15

16

100
95,8
97,8
100
95,8
97,8
100
95,8
97,8
97,8

100
100
100
95,5
100
97,8
100
95,8
97,8
98,5

0
0
0
-4,5
0
-2,3
0
-4,2
-2,1
1,5

59,1
60,9
60
63,6
65,2
64,4
54,5
65,2
59,9
61,4

-2,8
-2,7
-2,75
-7,8
-5,6
-6,7
-0,1
0
-0,05
-3,2

1
4

5

6

Вища математика
Разом
Безпека
життєдіяльності
Разом
Усього за циклом
Основи поштового
зв'язку

2
II.
ПЗ-25
ПЗ-26
ПЗ-25
ПЗ-26

ПЗ-25

24

24

100

100

70,8

46

46

100

100

71,4

ПЗ-25

22

22

100

100

68,2

ПЗ-26

24

24

100

100

75,0

46

46

100

100

71,7

ПЗ-26

Разом
7

Експлуатація
поштового зв'язку
Разом

4
9
10
3
5
6
7
8
Цикл математичної, природничо-наукової
підготовки
22
22
22
20
90,9
100
50,0 ПЗ-25
24
23
24
52,2 ПЗ-26
23
95,8 100
46
45
46
43
93,5 100
51,2
22
22
22
22
100
100
59,1 ПЗ-25
24
24
23
22
91,7 100
68,2 ПЗ-26
45
44
95,7 100
63,7
46
46
87
92
90
92
94,6 100
57,5
III. Цикл професійної та практичної
підготовки
22
22
22
22
100
100
72,7 ПЗ-25

1 1
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Продовження таблиці 1
15
14
12
13

100
95,8
97,8
100
95,8
97,8
97,8

95,5
91,7
93,6
100
100
100
96,7

-4,5
-8,3
-6,4
0
0
0
-3,2

54,5
52,2
53,4
54,5
60,9
57,8
55,6

+4,5
0
+2,3
-4,6
-7,3
-5,95
-3,7

100

95,5

-4,5

63,7

-9

0

65,2

-5,6

-2,3 64,5

-7,3

24

23

95,8

100

46

45

97,8

97,8

ПЗ-25

22

22

100

100

0

68,2

0

ПЗ-26

24

23

95,8

95,7

-4,3

69,6

-5,4

46

45

97,8

97,8

-2,2

68,9

-2,7

ПЗ-26

32
Продовження таблиці 1
1

8

6

7

22

5
22

100

24

24

46

46

Усього за циклом

138

Середній показник

368

138
359

2
Інформаційні
технології в
поштовому зв'язку
Разом

3

4

ПЗ-25
ПЗ-26

100

8
68,2

100

100

62,5

100
100

100

65,2

97,6

100

100

1 1

12

13

14

15

1

ПЗ-25

10
22

22

100

100

0

63,3

-4,9

ПЗ-26

24

23

95,8

95,7

-4,3 60,9

-1,6

46
138

45

97,8

97,8

-2,2

135

97,8

97,8

-2,2

62,2
65,2

-3,3
-4,4

368

360

97,8

97,8

-2,3

61,4

-3,8

9

69,6
64,7

Голова експертної комісії,
директор інституту комп'ютерних технологій, автоматизації управління
та логістики ОНАЗ ім. О.С. Попова, завідувач кафедри мереж та систем
поштового зв'язку, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Експерт,
голова циклової комісії поштово-економічних дисциплін та менеджменту
Державного закладу «Київський коледж зв'язку»

С.С. Кріль

венко

З висновками
ознайомлені,
Ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Директор Відокремленого структурного підрозділу
Львівський коледж «Інфокомунікації» Національного університету!
.
.
.
Л*
«Львівська політехніка»

Голова

комісії

Б.Т. Камінський

С . С Кріль
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Таблиця 2
Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення
Відокремленого структурного підрозділу Львівський коледж
«їнфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»
ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
зі спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація поштового зв'язку»
Норматив
№
з/п

Показники

(за
відповідним
оевітньокваліфікаці
йним
рівнем)

1

2

3

1.1

1.2

2.1

2.2

Відхилення
показників
Факт
графи 3 від
ично
показників
графи 2
4

5

1. Загальні вимоги
Концепція діяльності за заявленим напрямом
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів
АР Крим, обласною. Київською. Севастопольською
+
+
міськими державними адміністраціями
Заявлений ліцензований обсяг (денна форма
75
75
відповідає
навчання/заочна форма навчання)
2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
Частка
науково-педагогічних
працівників з
науковими ступенями та вченими, які забезпечують
викладання
лекційних
годин
соціальногуманітарного циклу дисциплін навчального плану
спеціальності (% від кількості годин)
22.9
+22,9
у тому числі, які працюють у даному навчальному
22,9
+22,9
закладі за основним місцем роботи
Частка
науково-педагогічних
працівників з
науковим ступенями та вченими званнями, які
забезпечують
викладання
лекційних
годин
фундаментального циклу дисциплін навчального
плану спеціальності (% від кількості годин) (за
винятком військових дисциплін)
45
+45
у тому числі, які працюють у даному навчальному
37,5
+37,5
закладі за основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів (при розрахунку
частки докторів наук або професорів дозволяється
прирівнювати кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в
даному навчальному закладі не менше 10 років, а
також є авторами (співавторами) підручників з
грифом Міністерства освіти і науки, мрдоді спорту
С. Кріль
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2.3

2.4

2.5
2.6

3.1

3.2
3.3

3.4

України або монографій, до одного доктора наук або
професора
Частка науково-педагогічних працівників з
науковим ступенями та вченими званнями, які
забезпечують викладання лекційних годин фахових
дисциплін навчального плану (% від кількості годин)
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 кандидатів наук, доцентів, які мають
стаж безперервної науково-педагогічної роботи в
даному навчальному закладі не менше 10 років, а
також є авторами (співавторами) підручників з
грифом Міністерства освіти і науки, молоді спорту
України або монографій, до одного доктора наук або
професора
Частка педагогічних працівників вищої категорії,
які викладають лекційні
години дисципліни
навчального плану спеціальності та працюють у
даному навчальному закладі за основним місцем
роботи (% від кількості годин для кожного циклу
дисциплін навчального плану)
гуманітарної
та
соціально-економічної
підготовки
25
природничо-наукової підготовки
25
професійно-теоретичної підготовки
25
Наявність
кафедри
(циклової
комісії)
з
+
фундаментальної підготовки
Наявність кафедри зі спеціальної (фахової)
підготовки, яку очолює фахівець відповідної
науково-педагогічної спеціальності
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
3. Матеріально-технічне забезпечення
Забезпеченість
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних програм (% від потреби)
100
Забезпеченість студентів гуртожитком (у% від
потреби)
70
Кількість робочих комп'ютерних місць на 100
студентів (крім спеціальностей, які належать до
галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», крім,
спеціальності «Дизайн)
6
Кількість робочих комп'ютерних місць на 100
студентів (для
спеціальностей, які цалежать до
Голова комісії
//$//
С.С. Кріль
-

-

-

-

-

-

93,4
56,3
33

+68.4
+31,3
+8

+

відповідає

100

-

100

+30

7

+1
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3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і
здоров'я людини» і 0202 «Мистецтво», крім
спеціальності «Дизайн)
+
Наявність пунктів харчування
4
Наявність спортивного залу
+
Наявність стадіону або спортивного майданчику
+
Наявність медичного пункту
4. Начально-методичне забезпечення
Наявність освітньо-професійної програми фахівця
+
(у тому числі варіативної компоненти)
Наявність
освітньо-кваліфікаційної
характеристики фахівця (у тому числі варіативної
+
компоненти)
Наявність навчального плану, затвердженого в
установленому порядку
Наявність навчально-методичного забезпечення
для кожної навчальної дисципліни навчального
плану (% від потреб):
4.4.1 Навчальних і робочих навчальних програм
дисциплін
100
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять.
завдань для лабораторних робіт (% від потреби)
100
4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних,
курсових робіт (проектів)
100
Наявність пакетів контрольних завдань для
перевірки знань з дисциплін соціально-гуманітарної,
фундаментальної та фахової підготовки (% від
потреб)
100
Забезпеченість програмами всіх видів практик
(% від потреб)
100
Наявність методичних указівок щодо виконання
+
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів
Дидактичне забезпечення самостійної роботи
студентів
(у тому
числі
з
використанням
інформаційних технологій) (% від потреби)
100
Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь
+
студентів
5. Інформаційне забезпечення
Забезпеченість
студентів
підручниками,
навчальними посібниками, наявними у власній
бібліотеці (% від потреб)
100
Співвідношення посадових місць у власних
читальних залах до загальної чисельності студентів
(% від потреб)
3
Забезпеченість читальних
залів фаховими
періодичними виданнями
3

+

+
+
+

відповідає
відповідає
відповідає
відповідає
відповідає

+

відповідає
+

відповідає
4-

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

+

100

-

+

відповідає

90

-10

3

-

3

-
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5.4

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

Голова експертної комісії,
директор інституту комп'ютерних технологій,
автоматизації управління та логістики
ОНАЗ ім. О.С. Попова, завідувач кафедри
мереж та систем поштового зв'язку, кандидат
технічних наук, старший науковий співробітник

+
+

+
+

відповідає
відповідає

С.С. Кріль

Експерт,
голова циклової комісії поштово-економічних
дисциплін та менеджменту Державного,
«Київський коледж зв'язку»

С.М. Яковенко

З висновками ознайомлені,
Ректор Національного універс
«Львівська політехніка»

Ю.Я. Бобало

Директор Відокремленого структури
підрозділу Львівський коледж «Іне
Національного університету «Льві
політехніка»

Б.Т. Камінський

Голова комісії

//$// С.С. Кріль
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Таблиця З
Таблиця відповідності показників
Відокремленого структурного підрозділу Львівський коледж
«їнфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»
вимогам акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст спеціальності 5.05090401 «Організація та експлуатація
поштового зв'язку»
Показники
1. Умови забезпечення державної гарантії
якості вищої освіти
1.1
Виконання
навчального
плану
за
показниками: перелік навчальних дисциплін,
години, форми контролю, %
1.2
Підвищення
кваліфікації
викладачів
постійного складу за останні 5 років, %
1.3.Чисельність
науково-педагогічних
(педагогічних) працівників, що обслуговують
спеціальність і працюють в навчальному закладі за
основним
місцем
роботи,
які
займаються
вдосконаленням
навчально-методичного
забезпечення,
науковими
дослідженнями,
підготовкою
підручників
та
навчальних
посібників, %
2. Результати освітньої діяльності (рівень
підготовки фахівців), не менше
2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та
соціально-економічної підготовки:
2.1.1,- успішно виконані контрольні завдання,

%
2.1.2.- якісно виконані контрольні завдання (на
5 і 4), %
2.2 Рівень знань студентів з природничонаукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1,- успішно виконані контрольні завдання,

%
2.2.2.- якісно виконані контрольні завдання (на
5 і 4), %
2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної
(фахової) підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання,
Голова комісії

Норм Факти Відхилення
атив
чно

відповідає
100

100
відповідає

100

100

90

98,5

+8,5

50

61,4

+ 11,4

90

96,7

+6,7

50

55,6

+5,6

90

97,8

+7,8

^ ^
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- якісно виконані контрольні завдання(на 5 і 4),

%
3.Організація наукової роботи
3.1 .Наявність у структурі навчального закладу
наукових підрозділів
3.2. Участь студентів у науковій діяльності
(участь в конференціях, конкурсах, виставках,
профільних олімпіадах тощо)

Голова експертної комісії,
директор інституту комп'ютерних технологій,
автоматизації управління та логістики
ОНАЗ ім. О.С. Попова, завідувач кафедри
мереж та систем поштового зв'язку, кандидат
технічних наук, старший науковий співробітник

50

61,4

-

-

+

+ 11,4
-

+

відповідає

С.С. Кріль

Експерт,
голова циклової комісії поштово-економічних
дисциплін та менеджменту Лержавногр_закладу
«Київський коледж зв'язку»

С.М. Яковенко

З висновками ознайомлені1
Ректор Національного уніве^
«Львівська політехніка»

Ю.Я. Бобало

Директор Відокремленого структур
підрозділу Львівський коледж «Іь
Національного університету «Ль|ррШк^^
:
політехніка»

Б.Т. Камінський

*

Голова комісії

-ҐІР"

//$// С.С. Кріль
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Таблиця 4
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
щодо дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у ВСП
Львівський коледж «їнфокомунікації» Національного університету
«Львівська політехніка» з підготовки фахівців зі спеціальності 5.05090401
«Організація та експлуатація поштового зв'язку» за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідно до вимог
Постанови від 30.12.2015 р. № 1187
Значення
показника
(нормативу)

за
початковим
рівнем
(короткий
цикл) рівнем
вищої освіти

Найменування показника (нормативу)

Фактичне

показника

Відхилення
фактичної о
значення
показника від
нормативного

9
3о
4
1
1. Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
2,4
5,3
1. Забезпеченість приміщеннями для
+3,1
проведення навчальних занять та контрольних
заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного
контингенту студентів та заявленого обсягу з
урахуванням навчання за змінами)
10
25
+ 15
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням
для одночасного використання в навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості
аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової
інфраструктури:
+
+
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
відповідає
+
+
2) пунктів харчування
відповідає
+
+
3)актового чи концертного залу
відповідає
+
+
4) спортивного залу
відповідає
+
+
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
відповідає
+
+
6) медичного пункту
відповідає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти
70
100
+30
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)
Провадження освітньої діяльності
+
+
5. Забезпеченість комп'ютерними робочими
відповідає
Голова

комісії

/

С.С. Кріль
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місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням, устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів
2. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
+
+
відповідає
1. Наявність опису освітньої програми
+
+
відповідає
2. Наявність навчального плану та
пояснювальної записки до нього
Провадження освітньої діяльності
+
+
відповідає
3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
+
+
відповідає
4. Наявність комплексу навчально-методичного
забезпечення з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
відповідає
5. Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик
+
+
відповідає
6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
+
+
7. Наявність методичних матеріалів для
відповідає
проведення атестації здобувачів
3. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
4
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та
не менш
+2
закордонними фаховими періодичними
як два
виданнями відповідного або спорідненого
найменупрофілю, в тому числі в електронному вигляді
вання
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
відповідає
освіти, на якому розміщена основна інформація
про його діяльність (структура, ліцензії та
сертифікати про акредитацію, освітня/освітньонаукова/ видавнича/атестаційна (наукових
кадрів) діяльність, навчальні та наукові
структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прииому,
контактна інформація)
/
Голова комісії

//$// С.С. Кріль
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4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, якии містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

Голова експертної комісії,
директор інституту комп'ютерних технологій,
автоматизації управління та логістики
ОНАЗ ім. О.С. Попова, завідувач кафедри
мереж та систем поштового зв'язку, кандидат
технічних наук, старший науковий співробітник

ЗО
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+5

С.С. Кріль

Експерт,
голова циклової комісії поштово-економічних
дисциплін та менеджменту Державного закладу
«Київський коледж зв'язку»

С.М. Яковенко

З висновками ознайомлені
Ректор Національного унів
«Львівська політехніка»

Ю.Я. Бобало

\

Директор Відокремленого с т р \ '
підрозділу Львівський коледж «Ін
Національного університету «Льв
політехніка»

Голова комісії

:

Б.Т. Камінський

//$// С.С. Кріль

