
ВІДОМОСТІ 

про матеріально-технічне забезпечення процедур оцінювання 

Заявник Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», 

05536797,  
(найменування, код згідно з ЄДРПОУ, у разі коли статус кваліфікаційного центру має намір набути структурний або відокремлений підрозділ 

заявника, - 

також найменування такого підрозділу) 

Назва професійної кваліфікації “ Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики ІІ 

категорії ” 

1. Контрольно-оцінювальні матеріали (тестові завдання) 

 

 

 

 

Поряд- 

ковий 

номер 

 

 

 

 

 
Назва банку 

тестових 

завдань 

 

 

 

 

Кількість 

завдань, 

варіантів 

Перелік 

типів 

завдань 

(одиничний 

вибір, 

множинний 

вибір, 

ранжування, 

співставлен 

ня, відкрите 

питання 
тощо) 

 

 
Відомості про 

апробацію (дата, 

категорія та кількість 

учасників апробації. 

Звіт про апробацію 

додається окремим 

документом у 

довільній формі) 

 

 

Відомості про 

оцінювання валідності 

банку тестових завдань 

(коли і ким проводилася 

оцінка валідності: за 

результатами апробації, 

експертної оцінки) 

 
Наявність захисту 

банку тестових 

завдань 

(комплексна 

система захисту 

інформації або 

засоби 

організаційного та 

технічного захисту 

інформації) 

 

 

 

 

 
1 

 

 
Тестові завдання для 

присвоєння/підтверджен

ня професійної 

кваліфікації “ Майстер з 

монтажу та 

обслуговування систем 

відновлювальної 

енергетики ІІ категорії ” 

Тестовий 

банк налічує 

180 завдань; 

кожен 

варіант 

містить 

60 завдань, 

перелік 

питань 

формується 

автоматично 

 

 

 

Тестові 

завдання з 

одиничним 

вибором 

 

 

 
25.11.21, 

слухачі курсів 

підвищення 

кваліфікації, 

16 осіб 

11.02.22, державною 

екзаменаційною 

комісією у складі 

представників 

роботодавців та 

педагогічних працівників 

Навчально-практичного 

Центру відновлювальної 

енергетики ДНЗ 

“Київський професійний 

коледж з посиленою 
військовою та фізичною 

підготовкою”, 

"ІІТ Користувач 

ЦСК-1" 

Програма 

призначена для 

криптографічного 

захисту 

інформації, 

шляхом її 

направленого 

шифрування. 

Захист файлів 

користувача 
 



за результатами 

апробації 

включає в себе: 

- підпис файлів 

- перевірку файлів 

- шифрування 

файлів 

розшифруван

ня файлів 

 

2. Контрольно-оцінювальні матеріали (інші) 

 

Порядковий 

номер 

 

Назва контрольно-оцінювальних 

матеріалів (кваліфікаційна 

пробна робота, практичне 

завдання тощо) 

 

Кількість 

варіантів 

 

Призначення 

(прописати мету контрольно- 

оцінювальних матеріалів, на 

оцінювання чого спрямовані) 

Відомості про апробацію 

(дата, категорія та кількість 

учасників, апробації. Звіт про 

апробацію додається як окремий 

документ у довільній формі) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
Оцінювання на робочому місці. 

Комплексні практичні завдання 

для присвоєння/підтвердження 

професійної кваліфікації “ 

Майстер з монтажу та 

обслуговування систем 

відновлювальної енергетики ІІ 

категорії ” 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 варіантів 

Перевірити та оцінити уміння: 
 

Здатність використання 

інструменту; 

Вміння збирання  технологічних 

вузлів; 

Здатність виконання монтажу 

системи відновлювальної 

енергетики; 

Вміння запуску змонтованих систем 

відновлювальної енергетики 

 

 

 

 

 

 
11.01.21, 

Здобувачі освіти програми 

перепідготовки, 

15 осіб 

 

 

 



3. Інструменти, обладнання для процедур оцінювання 

 
Порядковий 

номер 

 
Найменування 

інструментів, обладнання 

 

Призначення 

 

Адреса розміщення 

 

Найменування власника 

інструментів, 

обладнання 

Підстави для 

користування 

із зазначенням 

строку дії 

 

 

 
1. 

 

 
 

Персональний 
комп’ютер 

 
Виконання 

тестових завдань 

на теоретичні 

знання 

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 

ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою” 

 

 

 
Право власності 

 

 

 
2. 

 

 
 

Геліоколекторні 

установки (Система 

сонячного нагріву) 

 

 
Виконання 

підключення систем 

теплопостачання  

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 

ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою” 

 

 

 
Право власності 

 

 

 
3. 

 
 

Насос з баком для 

заповнення геліосистем 

(одиниця системи 

сонячного нагріву) 

 

 
Виконання 

випробування зібраної 

геліоколекторної 

установки  

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 
ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою”  

 

 

 
Право власності 

 

 

 
4. 

Фотоелектричні 

панелі  
 

Виконання 

підключення 

фотоелектричних 

систем  

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 
ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою”  

 

 

 
Право власності 



 

 

 
5. 

Акумулюючий бак 200 л Виконання 

випробування зібраної 

геліоколекторної 

установки 

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 
ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою”  

 

 

 
Право власності 

 

 

 
6. 

Насосно-керуюча група з 

контролером (одиниця 

системи сонячного 

нагріву) 

Виконання 

випробування зібраної 

геліоколекторної 

установки 

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 
ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою”  

 

 

 
Право власності 

 
7. 

Інвертор 2 кВт  
Виконання 

підключення 

фотоелектричних 

систем  

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 
ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою”  

 

 

 
Право власності 

 

 

 
8. 

Акумуляторна батарея 

12В 
 

Виконання 

підключення 

фотоелектричних 

систем  

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 
ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою”  

 

 

 
Право власності 



 

 

 
9. 

 
 

Набір інструментів для 

виконання 

теплотехнічних робіт 

 
Виконання 

підключення 

теплотехнічних систем  

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

 

ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою” 

 

 

 
Право власності 

 

10. 

 

Універсальний набір 

електрика 

 
Виконання 

підключення 

фотоелектричних  

систем 

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою” 

 

Право власності 

 

 

 
11. 

Мультиметр  Виконання заміру 

параметрів роботи 

фотоелектричних  

систем 

Вулиця Гарматна, 10, 

корпус 2, 

Навчально-

практичний Центр 

відновлювальної 

енергетики 

ДНЗ “Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

 

Право власності 

 
 

 

Директор                                                                                                                                                       Василь ПЕТРОВИЧ 
 


