
висновки
комісії про результати проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі

«Український державний хіміко-технологічний університет»

Згідно Пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від
01.07.2014 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від
30.12.2015 р. № 1187), Наказу МОН № 689 від 13.06.2012 р., та відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України № 350 л від 29.11.2017 р. експертна комісія у складі:

Дядюра завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і
Костянтин технології конструкційних матеріалів Сумського
Олександрович державного університету, доктор технічних наук,

професор, голова комісії

Литвиненко професор кафедри машинобудування, стандартизації та
Олександр сертифікації обладнання Національного університету
Анатолійович харчових технологій, доктор технічних наук, професор

в період з 06.12.2017 р. по 08.12.2017 р. безпосередньо на місці провела акредитаційну експертизу 
освітньо-професійної програми Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі 
«Український державний хіміко-технологічний університет» (ДВНЗ УДХТУ). Ліцензований обсяг 
освітньої послуги 90 осіб (за формами навчання 50 денна, 40 заочна).

У результаті перевірки наявних в оригіналі документів і ознайомлення з реальним станом 
підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти комісія 
встановила наступне.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВНЗ УДХТУ ТА ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ
МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний 
університет» (ДВНЗ УДХТУ). Юридична адреса: 49005, Україна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 8. 
Тел. (0562) 47-46-70, факс. (0562) 47-33-16, e-mail- udhtu@udhtu.edu.ua

ДВНЗ УДХТУ є правонаступником Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту 
(ДХТІ), який було засновано 15 травня 1930 року. З 1993 року ДХТІ отримав статус державного 
університету, а з 2006 р. університет має назву Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет". Наразі це -  єдиний в Україні спеціалізований 
вищий навчальний заклад у галузі хімії та хімічної технології.

Комісією були перевірені основні установчі документи, які забезпечують право надання 
освітніх послуг з підготовки фахівців з вищою освітою в ДВНЗ УДХТУ, а саме:

1. Статут Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко- 
технологічний університет», прийнятий конференцією трудового колективу 18 травня 2015 р. 
(статут зареєстровано Міністерством освіти і науки України 8 квітня 2016 p., наказ № 388);

2. Ліцензія про надання освітніх послуг навчальним закладом -  серія АЕ № 636496 від
19.06.2015 р.;

3. Протоколи Акредитаційної комісії України № 117 від 30.06.2015 p., №118 від 24.07.2015 
p., №119 від 17.11.2015 p., № 121 від 16.06.2016 p., Наказ МОН України від 11.08.2016 р. 
№ 1414 л;

4. Сертифікат РД-IV № 0424991 від 18.09.2013 р. про акредитацію ДВНЗ УДХТУ за 
статутом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня.
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5. Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 0505 Машинобудування та 

матеріалоообробка 6.050502 Інженерна механіка (серія НД-ІІ № 0423939), та сертифікат про 
акредитацію з напряму (спеціальності) 0505 Машинобудування та матеріалоообробка 8.05050201 - 
Технології машинобудування (серія НД-УІ № 0423942).

Установчі документи ДВНЗ УДХТУ представлені в повному обсязі.
Керівником Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко- 

технологічний університет» є ректор Півоваров Олександр Андрійович, доктор технічних наук, 
професор, що займає цю посаду з жовтня 2013 р. (наказ МОН України № 201-К від 15.05.2014 р.).

У 1973 році закінчив з відзнакою ДХТІ за спеціальністю «Хімічне машинобудування та 
апаратобудування» за кваліфікацією інженер-механік. У 1978 р. закінчив навчання в аспірантурі і 
захистив кандидатську, а у 1991 р. -  докторську дисертацію. Обидві дисертації захищено за 
спеціальністю 05.17.01 -  технологія неорганічних речовин.

Працював на посаді декана факультету технології неорганічних речовин (2009-2011 р.), з 
2011 р. очолює кафедру технології неорганічних речовин та екології.

Олександр Андрійович Півоваров -  член експертної ради з питань проведення експертизи 
дисертаційних робіт з технологій харчової, легкої та хімічної промисловості Міністерства освіти і 
науки України, заступник голови спеціалізованої Вченої ради із захисту докторських та 
кандидатських дисертацій, голова Української спілки науковців Міжнародної Асоціації 
«Управління ризиками для профілактичної медицини». Під його керівництвом захищено 9 
кандидатських та 2 докторські дисертації.

Університет складається з семи факультетів денної форми навчання, магістратури, 
аспірантури і докторантури, центру доуніверситетської освіти та відділу післядипломної освіти.

Сьогодні університет є провідним закладом освіти України, що готує висококваліфікованих 
фахівців та науковців за 17 спеціальностями з таких галузей знань, як: 05 Соціальні та поведінкові 
науки, 07 Управління та адміністрування, 10 Природничі науки, 12 Інформаційні технології, 
13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 
16 Хімічна та біоінженерія, 18 Виробництво та технології, 22 Охорона здоров’я.

В університеті діють 4 спеціалізовані вчені ради Д 08.078.01, Д 08.078.02, Д 08.078.03 і 
Д 08.078.04 з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата хімічних і 
технічних наук з 9 наукових спеціальностей.

Університет має розвинену науково-дослідну частину, два науково-дослідних інститути, 
проблемну лабораторію, 12 науково-дослідних лабораторій, відділ програмного забезпечення та 
технічних засобів навчання, поліграфічно-видавничий комплекс.

З перших років існування університету високий теоретичний рівень знань поєднувався з 
ґрунтовною практичною підготовкою студентів. Це стало можливим завдяки високій науковій 
кваліфікації професорсько-викладацького складу, співпраці з передовими підприємствами 
Придніпровського та інших регіонів, а також завдяки сучасному науково-технічному рівню 
лабораторної бази.

Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною технікою та 
комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіями; бібліотекою університету з унікальним 
фондом літератури з хімії, хімічних та машинобудівних технологій; функціонуванням відділу 
програмного забезпечення та технічних засобів навчання, університетського телевізійного центру.

Бібліотека університету оснащена 35 комп’ютерами, 5-ма багатофункціональними 
пристроями та сканерами. Електронні бази бібліотеки налічують 1672480 джерел інформації. 
Бібліотека має електронну базу повнотекстових видань з навчальної, наукової літератури, 
збірники законодавчих актів України, методичні посібники, що розроблені кафедрами і нараховує 
108530 назв. Електронний каталог (понад 160 000 записів) створено на весь фонд бібліотеки, що 
дозволяє оперативно здійснювати пошук та оцінити наявність книгозабезпечення дисциплін, що 
викладаються у ВНЗ. Загальний фонд бібліотеки налічує 775 тис. примірників, у тому числі: 
навчальної -  345 тис.; наукової -  372 тис.; художньої -  29 тис.; зарубіжної -  58 тис.; періодичних 
та інформаційних видань постійного зберігання -  близько 180 тис. примірників. Бібліотека займає 
площу 1774,1 кв. м. До послуг читачів три абонементи, читальні зали, філія бібліотеки в корпусі
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з
механічного факультету з читальним залом та абонементом; кабінет нормативно-технічних

Кількість посадкових місць в чотирьох читальних залах нараховує 310. Співвідношення 
кількості посадкових місць в читальних залах до загального контингенту студентів складає 
11,23%. При виконанні наукових та науково-пошукових робіт студенти та викладачі користуються 
мережею INTERNET, доступ до якої є в центрі інформаційних технологій УДХТУ, на кафедрах та 
у безпарольному швидкісному бездротовому доступі з мобільних пристроїв обладнаних модулем 
Wi-Fi. Бездротова мережа Wi-Fi покриває територію ВНЗ.

2 * * * Університет має 5 гуртожитків загальною площею 38009,2 м . Забезпеченість іногородніх
студентів гуртожитком складає 100% від потреби. В усіх корпусах університету працюють
підприємства громадського харчування загальною площею 854,5 м2 на 220 посадкових місць.

Університет має один з найкращих в місті спортивний комплекс, в якому окрім занять за
розкладом щорічно проводяться змагання з волейболу на кубок Президента України та змагання
на першість України з гандболу. У спортивно-оздоровчому таборі університету можуть одночасно
відпочити 250 осіб.

У ДВНЗ УДХТУ підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем

Ліцензією про надання освітніх послуг навчальним закладом -  серія АЕ № 636496 від

Кафедру машинобудування та інженерної механіки засновано в 1965 році. У цей час 
відбувався інтенсивний розвиток хімічної промисловості та галузі хімічного машинобудування, 
завданням якої було проектування та виготовлення новітнього хімічного обладнання.

У різні роки кафедру очолювали відомі вчені: доц. Мамон Л.І., проф. Плошенко І.Г., проф. 
Науменко О.П., проф. Кузяев І.М., проф. Ситар В.І., яким належить вагомий внесок у розвиток 
кафедри, створення наукової школи вчених з триботехніки.

Навчальний процес на кафедрі проводять 15 викладачів, серед яких 2 доктори наук, 
професори; 1 кандидат наук, професор; 8 кандидатів наук, доцентів; 4 кандидати наук, асистенти і 
4 працівника навчально-допоміжного персоналу.

Під керівництвом зав. каф., проф. Ситара В.І., утворилася наукова школа яка працює над 
дослідженням, розробкою та впровадженням у промисловість нових технологій та нових 
матеріалів у тому числі композиційних (металополімерних) та наноструктурних.

Сумісно з Ризьким технічним університетом проводяться роботи по розробленню та 
впровадженню в промисловість наноструктурних композиційних полімерних матеріалів і 
покриттів триботехнічного, антикорозійного та електроізоляційного призначення. Наразі 
проведено теоретичне обґрунтування отримання цих матеріалів і готуються їх дослідні зразки.

Починаючи з 2002 р. кафедра машинобудування та інженерної механіки плідно співпрацює 
з науковцями Науково-дослідного інституту технології та обладнання переробки пластмас 
(НДІТОПП) при Пекінському університеті хімічної технології (ПУХТ, м. Пекін, КНР). Очолює 
роботи професор Кузяєв І.М. За цей період проведені дослідження в області моделювання робочих 
процесів та конструктивного оформлення екструзійної техніки, створені зразки нового типу 
обладнання -  відцентрові екструдери.

Професором Анісімовим В.М. проводяться роботи щодо створення нових композиційних 
матеріалів на основі поліуретанів з підвищеною зносостійкістю для робочих елементів машин і 
апаратів , а також по розробленню технологій електроструменевої та електроіскрової обробки, 
вивчення впливу режимів обробки на структуру й хімічний склад поверхонь деталей машин. У 
результаті роботи створені дослідно-промислові установки, які можна використовувати як в 
умовах діючого машинобудівного виробництва так і в учбовому процесі.

Доцентами Дудкою А.М. та Начовним І.І проводяться дослідження оптимальних режимів 
роботи вузлів тертя та герметизації хімічних машин і апаратів. Спроектовано нові 
високоефективні конструкції торцевих ущільнень та металополімерних підшипників ковзання для 
магістральних нафтових насосних агрегатів. Ці вузли характеризуються високою довговічністю та
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технологічністю. Проводяться також дослідження змащувальних властивостей 
високоефективних присадок до індустріальних мастил та МОР.

Доцент Кабат О.С. розробляє та проводить дослідження властивостей термостійких 
полімерних композиційних матеріалів спеціального призначення для вузлів машин і механізмів 
хімічного обладнання, що працюють при дії агресивних середовищ, високого рівня температур та 
швидкостей ковзання при статичних та знакоперемінних навантаженнях.

Взагалі кафедра машинобудування та інженерної механіки підтримує творчі зв'язки з 
провідними машинобудівними підприємствами України, такими як ДП «Виробниче об’єднання 
«Південний машинобудівний завод» ім. А.М.Макарова», ДП «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М.К.Янгеля, ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПАТ «Дніпрополімермаш», ПрАТ 
«НПО Дніпропрес», ДП НВК «Електровозобудування», ПАТ «Дніпроважмаш», ПАТ 
«Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»; ТОВ «Дніпровський завод 
спецінструменту», Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», ТОВ Технічний 
центр «ВаріУс», ТОВ «Укрспецналадка», ЗАТ «Нікопольський ремонтний завод»; ПАТ 
«Виробниче підприємство «Техмаш».

Кафедрою виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи згідно з планом НДР 
Міністерства освіти і науки України за темами: «Підвищення працездатності обладнання шляхом 
розробки нових композиційних матеріалів, оптимізації конструктивних рішень і 
високоефективних методів обробки деталей», «Модернізація хіміко-технологічного обладнання та 
удосконалення способів його виготовлення», «Енергетичні комплекси поглинання та 
акумулювання сонячної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних 
теплоакумулюючих матеріалів».

За період з 2013-2017 рр. держбюджетні науково-дослідні роботи виконувалися з 
залученням студентів 3-5 курсів. Підсумком такої співпраці являється щорічний захист дипломних 
науково-дослідних робіт, участь студентів у Міжнародних конференціях молодих вчених, 
аспірантів і студентів.

Усі викладачі кафедри мають базову освіту, відповідну до дисциплін, які викладають. 
Основний викладацький склад кафедри має досвід роботи на профільному виробництві. 
Викладачі, які не мають досвіду роботи в промисловості, підвищують кваліфікацію шляхом 
проходження стажування та виробничих практик на передових машинобудівних підприємствах, 
При виконанні сумісних науково-дослідних робіт по замовленню підприємств, у процесі 
керівництва виконанням реальних дипломних проектів студентів за замовленням підприємств. 
Викладачі кафедри проходять курси навчання роботи з сучасним програмним забезпеченням, 
організовані при інформаційно-комп’ютерному центрі ДВНЗ УДХТУ та постійно працюють над 
підвищенням своєї кваліфікації, покращенням якості викладання, займаються науково- 
методичною та науковою роботою.

Висновок. Перевіривши наявність та достовірність документів, що забезпечують правові 
основи діяльності ДВНЗ УДХТУ, експертна комісія зазначає, що ДВНЗ УДХТУ має оригінали 
основних засновницьких документів, які відповідають вимогам акредитації; юридичні підстави 
для здійснення освітньої діяльності, що підтверджено оригіналами ліцензій та сертифікатів про 
акредитацію освітньо-професійної програми Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна 
механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

2 ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до ліцензії АЕ № 636496 від
19.06.2015 p., протоколів Акредитаційної комісії України № 117 від 30.06.2015 p., № 118 від
24.07.2015 p., № 119 від 17.11.2015 p., № 121 від 16.06.2016 р. № 124 від 02.03.2017 p., рішення 
Ліцензійної комісії України протокол № 14/1 від 10.08.2016 p., наказів ректора ДВІІЗ УДХТУ 
№ 03 від 11.01.2016 р. «Про введення в дію нового переліку галузей знань і спеціальностей і № 52 
від 24.02.2016 р. «Про введення в дію таблиці відповідності Переліку напрямів та спеціальностей 
підготовки фахівців 2010 р. Переліку галузей знан^ і спеціальностей 2015 p., за якими
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здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, спеціаліста та 
магістра» та Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти ДВНЗ 
«Український державний хіміко-технологічний університет» станом на 25.04.2017 р.

Показники формування та динаміка змін контингенту студентів за спеціальністю 131 
Прикладна механіка відображено у таблиці 2.1.

Система збереження контингенту студентів включає у себе організаційну роботу деканату 
(контроль відвідування і успішності, інформування батьків про стан справ в навчальному процесі, 
виховну роботу), кураторів груп (профілактичні бесіди, консультації з психологом) та викладачів 
навчального закладу (розгляд складних питань на засіданні кафедри за присутності студента, 
консультування з питань навчального процесу).

З метою поширення інформації щодо спеціальностей, термінів та умов навчання 
викладачами кафедри проводиться профорієнтаційна робота серед учнів СЗОШ та випускників 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. Для більш детального знайомства з університетом, спеціальностями та 
кафедрою машинобудування та інженерної механіки регулярно відбуваються «Дні відкритих 
дверей».

В університеті планомірно та цілеспрямовано проводиться робота з виявлення, підтримки 
та заохочення до наукової діяльності обдарованої молоді: з 1999 року відновлено роботу «Школи 
хіміка»; з 2000 року стали традиційними зустрічі випускників шкіл міста та області з провідними 
вченими кафедри машинобудування та інженерної механіки та ознайомлення їх з навчальними та 
дослідницькими лабораторіями, та особливостями підготовки технологів-машинобудівників.

Такі підприємства і установи України як: ДП «Виробниче об’єднання «Південний 
машинобудівний завод» ім. А.М. Макарова», ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. 
М.К. Янгеля, ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПАТ «Дніпрополімермаш», ПрАТ 
«НПО Дніпропрес», ДП НВК «Електровозобудування», ПАТ «Дніпроважмаш», ПАТ 
«Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»; ТОВ «Дніпровський завод 
спецінструменту», Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», ТОВ Технічний 
центр «ВаріУс», ТОВ «Укрспецналадка», ЗАТ «Нікопольський ремонтний завод»; ПАТ 
«Виробниче підприємство «Техмаш», та інші, відчувають гостру потребу в фахівцях високого 
рівня, зокрема технологах машинобудування.

Таблиця 2.1 - Показники формування контингенту студентів за спеціальністю 131 Прикладна 
механіка

№ Показник Навчальні роки
пп. 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

1 2 3 4 5 6
1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб, 

денна/ заочна): 
бакалаврів 60/50 60/50 60/50 60/50
спеціалістів 50/50 50/50 50/50 5/30
магістрів 5/- 5/- 5/5 50/40

2 Прийнято на навчання, всього (осіб, 
денна / заочна): 

бакалаврів 10/5 22/4 28/- 19/9
спеціалістів 21/18 13/14 5/9 5/10
магістрів 5/- 5/- 5/- 20/-
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• в т.ч. за держзамовленням:

бакалаврів 10/4 22/2 23/- 16/-
спеціалістів 16/2 12/1 3/- 4/-
магістрів 5/- 5/- 5/- 15/

• нагороджених медалями, або тих,
що отримали диплом з відзнакою - - - -

• таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію - - - -

• зарахованих на пільгових умовах; - - - -

• з якими укладені договори на
підготовку

бакалаврів -/1 -/2 51- 3/9
спеціалістів 10/16 6/13 2/9 1/10

магістрів тт

3 Подано заяв на одне місце за формами 
навчання (денна/ заочна):

бакалаврів 6,8/1 11,2/1 11,0/- 7,5/1
спеціалістів 1/1 1/1 1/1 1/1
магістрів 1/- 1/- 1 1- ХІ

4 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений 
термін навчання на
денну форму / заочну форму - - 13/- ПІ-

Висновок. Експертна комісія зазначає, що у ДВНЗ УДХТУ проводиться активна 
профорієнтаційна робота, як на рівні підготовчих курсів, так і на рівні випускової кафедри 
машинобудування та інженерної механіки. Формування контингенту здобувачів за освітньо- 
професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти проводиться відповідно до встановлених вимог з 
дотриманням ліцензійного обсягу прийому.

З ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Нормативне забезпечення навчального процесу -  основні нормативні державні документи, 
якими керувався в своїй роботі ДВНЗ УДХТУ в звітний період є:

-  Положення про державний вищий заклад освіти,
-  Положення про організацію навчального процесу, яке затверджено наказом ректора 

№290 від 30.11.2015 р.,
-  Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

освіти (Протокол Вченої ради ДВНЗ УДХТУ № 11 від 29.12.2016 р.,
-  Закон про вищу освіту № 1556-УІІ від 01.07.2014 р. із змінами і доповненнями, внесеними 

Законом України від 28 грудня 2014 р. № 76-УІІІ, — Наказ № 47 «Про особливості формування 
навчальних планів на 2015/2016 н. р.» від 26.01.2015 р.,

-  Лист № 1/9-126 від 13.03.2015 р. та інші нормативні документи Кабінету міністрів та 
МОН України.

З 01.09.2014 р. підготовка магістрів здійснюється відповідно до навчальних планів з 
терміном навчання 1,5 роки. Навчальні плани погоджені у встановленому порядку.

На виконання наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості 
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти» в університеті відповідно до наказу ректора № 03 від 11.01.2016 р. з
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1 вересня 2016 р. було введено в дію новий перелік галузей знань і спеціальностей та нові освітні 
програми.

Керуючись Методичними рекомендаціями щодо розроблення стандартів вищої освіти, 
схвалених сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України 
(протокол №3 від 29.03.2016 p.), були розроблені та введені в дію тимчасові стандарти вищої 
освіти ДВНЗ УДХТУ підготовки магістра за спеціальністю 131 Прикладна механіка, які 
затверджені наказом ректора № 248 від 17.10.2016р.

Стандарти базуються на компетентнісному підході і поділяють філософію визначення 
вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті 
Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in 
Europe, TUNING). Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання 
якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки магістра за спеціальністю 131 Прикладна 
механіка затверджена наказом ректора університету № 248 від 17 жовтня 2016 р. Вона спрямована 
на досягнення нормативних результатів навчання та компетентностей, які визначені стандартом 
вищої освіти в межах спеціальності. Кожну окрему компетентність формують кілька навчальних 
дисциплін, методів, результатів навчання (колективна дія), і навпаки, кожні конкретні навчальні 
дисципліни, методи, результати навчання визначають (формують) кілька компетентностей 
(розподілена дія).

Взаємозв’язок сформульованих у стандарті компетентностей та результатів навчання, які 
забезпечуються викладанням окремих навчальних дисциплін, практикою та державною атестацією 
відображається в Переліку дисциплін ОПП підготовки здобувачів вищої освіти, навчальний час у 
кредитах ЄКТС за циклами підготовки та переліку сформованих компетентностей і результатів 
навчання.

На підставі освітніх програм за спеціальністю 131 Прикладна механіка для кожного 
освітнього рівня випускова кафедра машинобудування та інженерної механіки розробляє 
навчальні плани та пояснювальні записки до них, які визначають: перелік та обсяг навчальних 
дисциплін у кредитах ЄКТС; послідовність вивчення дисциплін; форми проведення навчальних 
занять та їх обсяг у годинах; графік навчального процесу; форми поточного і підсумкового 
контролю.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається 
робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу.

Навчальні плани магістерської підготовки терміном навчання 1,5 роки погоджені у 
встановленому порядку.

Засоби діагностики якості вищої освіти фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка 
розроблені та затверджені наказом ректора університету № 11 від 20 січня 2014 р.

На засіданні Вченої ради ДВНЗ УДХТУ (протокол № 11 від 29.12.2016 р.) було погоджено 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності університету та 
якості вищої освіти, яке введено в дію наказом ректора № 52 від 27.02.2017 р.

Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» та на принципах, 
викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному 
стандарті України «Системи управління якістю. Вимоги». ДСТУ ISO 9001:2009. Система 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти 
формується згідно з вимогами Європейських стандартів гарантії якості освіти (ESG).

Висновок. Експертна комісія зазначає, що на виконання наказу МОН України від
06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» в університеті відповідно до наказу 
ректора № 03 від 11.01.2016 р. з 1 вересня 2016 р. було введено в дію новий перелік галузей знань і 
спеціальностей та нові освітні програми. На випусковій кафедрі машинобудування та інженерної 
механіки здійснюється підготовка здобувачів за розробленою освітньо-професійною програмою 
Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти. Навчальні плани розроблено відповідно до діючих стандартів та вимог кредитно-
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модульної системи. В навчанні забезпечується структурно-логічна послідовність викладання 
дисциплін. Присутня пояснювальна записка до навчального плану.

4 ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Матеріальна база університету включає три навчальних корпуси, а також корпуси, в яких 
знаходяться проблемна науково-дослідна лабораторія, лабораторії кафедри електрохімічних та 
природоохоронних технологій, технології неорганічних речовин та екології, НДЛ природних 
полімерів та спортивний комплекс.

Кількість лекційних аудиторій загального призначення в університеті складає 35 аудиторій. 
На навчальних площах також розміщені аудиторії для проведення лекційних і практичних занять, 
лабораторії, комп’ютерні класи та лінгафонні кабінети, які обладнані необхідним устаткуванням 
для проведення лабораторних та практичних робіт зі студентами, чим забезпечується виконання 
навчальних програм на 100 % від потреби.

Лабораторні та практичні заняття, передбачені навчальними планами, повністю забезпечені 
хімічними реактивами, приладами, обладнанням та інструментами.

В університеті діє відділ програмного забезпечення та технічних засобів навчання, до якого 
належать комп’ютерна мережа та 17 комп’ютерних класів. Мережа має вихід в Інтернет. Сучасні 
технології наукових досліджень та вдосконалення виробничих процесів передбачають широке 
використання комп'ютерної техніки, застосування прикладних програм для вирішення 
розрахункових задач. Придбання студентами навичок використання комп'ютерної техніки 
формується на протязі всіх років навчання. У звітній період в університеті були задіяні 642 
комп'ютери, у тому числі: для управлінських і господарських потреб в університеті 
використовується 72 комп'ютери, для наукових досліджень 47. Для забезпечення навчального 
процесу на даний час в університеті використовується 523 робочих комп’ютерних місць, що 
складає 17,8 робочих комп’ютерних місць на 100 студентів.

Серед устаткування лабораторій є унікальне та багато коштовне обладнання: растрові та 
просвічуючи електронні мікроскопи, спектрофотометри ті інші унікальні прилади для наукових 
досліджень. Наявне обладнання використовується як у наукових дослідженнях, так і В 
навчальному процесі.

Кількість посадкових місць у читальних залах нараховує 310. Бібліотека займає площу 
1774,1 м2. До послуг читачів три абонементи, читальні зали, філія бібліотеки в корпусі 
механічного факультету з читальним залом та абонементом; кабінет нормативно-технічних 
документів.

Університет має потужну поліграфічну базу для видавництва підручників та навчально- 
методичної літератури. Університет має 5 гуртожитків загальною площею 38009,2 м2. 
Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком складає 100% від потреби.

В усіх корпусах університету працюють підприємства громадського харчування загальною 
площею 854,5 м на 220 посадкових місць.

Університет має один з найкращих в місті спортивний комплексів, в якому окрім занять за 
розкладом щорічно проводяться змагання з волейболу на кубок Президента України, та змагання 
на першість України з гандболу. У спортивно-оздоровчому таборі університету можуть одночасно 
відпочити 250 осіб.

У відповідності до Закону України «Про охорону праці» в університеті проводиться робота 
по створенню належних санітарно-гігієнічних та безпечних умов праці і навчання. За останні 5 
років в університеті не було випадків виробничого травматизму студентів і співробітників.

На кафедрі машинобудування та інженерної механіки для організації та проведення 
навчальної та науково-дослідної роботи магістрів є достатньо технічно забезпечених приміщень із 
загальною площею 956,2 м2, у тому числі: навчальні приміщення площею 784,1 м2, комп’ютерні 
лаоораторії, а також спеціалізовані лабораторії: верстатна лабораторія, лабораторія різання та 
технології машинобудування, наукова лабораторія триботехнічного матеріалознавства у
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машинобудуванні, лабораторія динаміки триботехнічних систем, лабораторія зварювання, 
лабораторія дослідження властивостей різальних та вимірювальних інструментів, лабораторія 
зміцнення різального інструмента, наукова лабораторія композиційних матеріалів та 
нанокомпозитів, лабораторія механіки та реології і переробки полімерів.

Приміщення кафедри та навчально-лабораторна база для підготовки здобувачів вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Прикладна механіка» ступеня «магістр» за 
спеціальністю 131 -  Прикладна механіка відповідають санітарно-гігієнічним нормам. У них 
створено відповідні умови експлуатації лабораторного обладнання, серед якого дванадцять 
металообробних верстатів, машини тертя МФТ -  1, МДП -  1, УМТ -  1, СМЦ -  2, 2070 СМТ -  1, 
МИ -  2, дискові машини, відцентровий прискорювач ЦУК -  ЗМ, фотометр КФК -  3, твердоміри, 
оптичні мікроскопи, мікротвердомір ПМТ-3, профілограф-профілометр моделі 201, кругломір 
моделі 290, твердомір 2013 ТШСП та ін. Аналіз стану матеріально-технічної бази кафедри, 
вказаного та наявного лабораторно-технологічного обладнання, технічний стан обладнання, в 
основному, відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців заявленої спеціальності та дозволяє 
проводити якісне навчання студентів.

На кафедрі машинобудування та інженерної механіки для організації та проведення 
навчальної та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою Прикладна механіка ступеня «магістр» за спеціальністю 131 Прикладна механіка є 
достатньо технічно забезпечені приміщення із загальною площею 956,2 м2, у тому числі:

-лекційні аудиторії загальною площею 137,9 м ;
9-лабораторії професіонально-технічного і спеціального профілю площею 525,5 м ;

9-компютерні лабораторії загальною площею 120,7 м .
Наявне обладнання використовується як у наукових дослідженнях, так і в навчальному 

процесі.
Комісія засвідчує, що лабораторно-практичні заняття з усіх дисциплін здобувачів за 

освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а також виконання кваліфікаційних робіт 
забезпечено необхідним обладнанням, приладами та інструментами на 100%.

Для підвищення якості підготовки фахівців випускова кафедра при проведенні 
лабораторних і практичних занять, виконанні курсових і дипломних проектів використовує 
матеріально-технічну базу зовнішніх організацій, серед яких: ПАТ «Дніпропетровський
агрегатний завод», ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту», ТОВ «Укрспецналадка, та ін.

Сучасні наукові дослідження та технології навчання передбачають широке використання 
комп’ютерної техніки, застосування прикладних програм для вирішення типових розрахункових 
задач. Придбання студентами навичок використання комп’ютерної техніки формується на протязі 
всих років навчання.

Висновок. Експертна комісія дійшла висновку, що матеріально-технічне забезпечення 
відповідає нормативним вимогам. Наявні навчальні площі та технічні засоби навчання дозволяють 
забезпечувати проведення всіх видів занять за навчальними планами на сучасному рівні. 
Навчальні аудиторії забезпечені мультимедійним обладнанням для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях. Є в наявності уся необхідна соціально-побутова інфраструктура для 
здійснення освітньої діяльності (бібліотека, у тому числі читальний зал, пункти харчування, 
актовий зал, спортивний комплекс, медичний пункт). Здобувані вищої освіти забезпечені 
гуртожитком, комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями та необхідним обладнанням для 
виконання навчальних планів. Однак необхідно активізувати роботу з оновлення і поповнення 
аудиторій сучасним лабораторно-дослідницьким обладнанням.

Голова комісії К.О. Дядюра
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Основою для організації навчально-методичного процесу є навчальні плани підготовки за 
напрямом і спеціальністю, які затверджені в установленому МОН України порядку та розроблено 
на його основі робочі навчальні плани. Розподілення навчального навантаження між викладачами 
проводиться завідувачем кафедри машинобудування та інженерної механіки з урахуванням 
професійної та наукової підготовки, досвіду науково-педагогічної роботи та згідно з 
нормативними положеннями МОН України. Максимальне навчальне навантаження на штатну 
одиницю -  675 годин. Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри планується в 
індивідуальному плані роботи викладача, який містить усі види робіт та відповідає вимогам 
нормування навчального часу, згідно з вимогами МОН України. Індивідуальний план роботи 
викладача розробляється і затверджується на засіданні кафедри перед початком навчального року. 
На завідувача кафедри покладено контроль за поточним виконанням індивідуальних планів, який 
він регулярно проводить. Після закінчення навчання в кінці навчального року на засіданні 
кафедри заслуховуються звіти викладачів про виконання індивідуального плану роботи.

Експертна комісія встановила наявність робочих навчальних планів, графіків навчального 
процесу, розкладу занять. Усі дисципліни навчальних планів мають у наявності робочі програми, 
які містять мету та завдання курсу, перелік знань та умінь, тематичний план, зміст курсу за 
темами, теми практичних, семінарських, лабораторних занять, регламент самостійної роботи 
студентів, перелік контрольних запитань, анотацію курсу, критерії оцінок, перелік рекомендованої 
літератури.

Комісія перевірила методичні комплекси для кожної дисципліни: методичні матеріали 
щодо проведення лабораторних і практичних робіт, тематику та методичні вказівки для виконання 
курсових робіт, навчальні та контрольні завдання, матеріал для роздачі з навчальних дисциплін, 
пакети комплексних контрольних робіт, екзаменаційні білети, методичні матеріали для 
самостійної роботи студентів.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що навчально-методичне забезпечення дисциплін 
технологічного спрямування є достатнім і забезпечує належний рівень підготовки здобувачів за 
освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Нормативні та вибіркові дисципліни повною 
мірою забезпечено підручниками та навчальними посібниками українською мовою, в тому числі 
підготовленими викладачами ДВНЗ УДХТУ. Наявність методичного забезпечення дисциплін 
навчального плану складає 100%.

6 ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бібліотека університету оснащена 35 комп’ютерами, 5-ма багатофункціональними
пристроями та сканерами. Електронні бази бібліотеки налічують 1672480 джерел інформації.
Бібліотека має електронну базу повнотекстових видань з навчальної, наукової літератури,
збірники законодавчих актів України, методичні посібники, що розроблені кафедрами і нараховує
108530 назв. Електронний каталог (понад 160 000 записів) створено на весь фонд бібліотеки, що
дозволяє оперативно здійснювати пошук та оцінити наявність книгозабезпечення дисциплін, що
викладаються у ВНЗ. Загальний фонд бібліотеки налічує 775 тис. примірників, у тому числі:
навчальної -  345 тис.; наукової -  372 тис.; художньої -  29 тис.; зарубіжної -  58 тис.; періодичних
та інформаційних видань постійного зберігання -  близько 180 тис. примірників. Бібліотека займає
площу 1774,1 м . До послуг читачів три абонементи, читальні зали, філія бібліотеки в корпусі
механічного факультету з читальним залом та абонементом; кабінет нормативно-технічних 
документів.

Голова комісії К.О. Дядюра



Кількість посадкових місць в чотирьох читальних залах нараховує 310. Співвідношення 
кількості посадкових місць в читальних залах до загального контингенту студентів складає 
11,23%. При виконанні наукових та науково-пошукових робіт студенти та викладачі користуються 
мережею INTERNET, доступ до якої є в центрі інформаційних технологій УДХТУ, на кафедрах та 
у безпарольному швидкісному бездротовому доступі з мобільних пристроїв обладнаних модулем 
Wi-Fi. Бездротова мережа Wi-Fi покриває територію ВНЗ.

Фахові періодичні видання, які є в бібліотеці ДВНЗ УДХТУ та читальних залах, повністю 
відповідають потребам напряму підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою 
Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти.

За останні роки провідними науково-педагогічними працівниками кафедри значно 
активізовано роботу щодо підготовки україномовних підручників і навчальних посібників. Видано 
три навчальних посібника:

1. Ситар, В.І. Промислова екологія при виробництві та переробці полімерних 
матеріалів [Текст]: навчальний посібник / В.І. Ситар, М.В. Бурмістр, О.С. Кабат -  
Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. -  117 с.

2. Ситар, В.І. Технологія обробки типових деталей та складання машин [Текст]: 
навчальний посібник / В.І. Ситар, О.В. Стовпник. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2015. -  174 с.

3. Кіжаєв, С.О. Експлуатація різального інструменту (курс лекцій та лабораторний 
практикум) [Текст]: навчальний посібник / С.О.Кіжаєв, О.Ф.Саленко, О.В.Стовпник. -  Дніпро: 
Вид-во ДВНЗ УДХТУ, 2017. -  260 с.

На кафедрі машинобудування та інженерної механіки з дисциплін фахової підготовки 
розроблено прикладні програми для технологічних та конструктивних розрахунків типового 
обладнання машинобудівних виробництв. Також впроваджується вивчення сучасних програм, 
призначених для математичного моделювання або автоматичного проектування технологічних 
процесів, користування програмами ділової документації та графіки. Для полегшення проведення 
дослідницької діяльності магістрам викладаються програми, призначені для наукових досліджень 
у галузі термодинаміки, тертя та зношування, моделювання робочих процесів хімічних машин та 
апаратів. Ці програми використовуються при проведенні лабораторних занять з дисциплін фахової 
підготовки: «САПР хіммаштехнологія», «Автоматизовані системи інженерного моделювання та 
розрахунку», «Основи математичного моделювання». При підготовці здобувачів за освітньо- 
професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти використовуються наступні програми: MathCAD, Delfi, 
Вертикаль, KOMHAC-3D.

Висновок. Експертна комісія відзначає, що інформаційне забезпечення дисциплін 
технологічного спрямування є достатнім і може гарантувати належний рівень підготовки 
здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 131 
Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Бібліотека університету 
забезпечена вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому числі в електронному вигляді. У студентів та співробітників є 
доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю. На офіційному веб-сайті ДВНЗ УДХТУ розміщена основна інформація про 
його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та 
їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація). Університет 
має електронний ресурс, який містить навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання. Нормативні та вибіркові 
дисципліни повпою мірою забезпечено підручниками та навчальними посібниками українською 
мовою, в тому числі підготовленими викладачами ДВНЗ УДХТУ. Наявність методичного 
забезпечення дисциплін навчального плану складає 100%.
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7 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
12

Фахова підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
здійснюється на кафедрі машинобудування та інженерної механіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри машинобудування та інженерної механіки 
нараховує 15 штатних викладачів, з них: професорів, докторів технічних наук -  2 (Кузяев І.М., 
Анісімов В.М.); кандидатів технічних наук, професорів -  1 (Ситар В.І.); кандидатів технічних 
наук, доцентів, -  8 (Дудка А.М., Начовний І.І., Міняйло Ю.Г., Кіжаєв С.О., Чуприна О.Л.; 
Митрохін O.A., Семенець O.A., Кабат О.C.); кандидатів технічних наук, асистентів, -  4 
(Стовпник О.В., Анісімов В.В., Клименко A.B., Лободенко A.B.).

За останні роки працівниками кафедри захищено одну докторську дисертацію 
(Анісімов В.М. «Полімерні композиційні матеріали з підвищеною зносо- та абразивостійкістю на 
основі блок-кополіуретанів»); та три кандидатські дисертації (Анісімов В.В. «Гідродинамічні 
кавітатори для інтенсифікації процесів гомогенізації в рідинних середовищах», Лободенко A.B. 
«Полімерні композити трибо технічного призначення на основі фенілону з застосуванням 
термічної обробки»; Клименко A.B. «Технологія отримання композиційних покриттів на основі 
фенілону для виробів триботехнічного призначення».

У підготовці здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти задіяний 
професорсько-викладацький склад 6 кафедр ДВНЗ УДХТУ: машинобудування та інженерної 
механіки, матеріалознавства, економіки промисловості, іноземних мов, біотехнології та БЖД, 
філософії. Кількість викладачів, що забезпечують навчальний процес -  10 чоловік, із них 2 
доктори наук, 1 -  кандидат наук, професор, 7 -  кандидати наук, доценти. Загальна частка 
викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за останні 5 років становить 100%. Розрахунок 
показників кадрового забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка 
наведено у таблиці 7.1

¥

Таблиця 7.1 -  Розрахунок показників кадрового забезпечення підготовки магістрів за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка

Цикли підготовки за 
навчальним планом

Число лекційних годин за навчальним планом

Всього, 
год / %

Що викладається 
професорами, 

доцентами, 
кандидатами 
наук, год / %

В тому числі на 
постійній 

основі, 
год / %

3 них докторів, 
професорів, 

год / %
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3. Підготовка магістрів
3.1. Цикл
гуманітарних 52/100 50/95 52/100 26/50 52/100 - -

дисциплін (до п. 2.1)
3.2. Цикл
фундаментальних Не передбачені навчальним планом для магістрів
дисциплін (до п. 2.2)
3.3. Цикл фахових 
дисциплін (до п. 2.3) 216/100 205/95 216/100 108/50 216/100 86/40 136/63
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Аудиторне навчальне навантаження викладачів кафедри в середньому складає 675 годин. 
Виконання навчальних доручень проводиться у відповідності до індивідуальних планів 
викладачів, які затверджуються на засіданні кафедри та першим проректором. Виконання 
індивідуальних планів викладачами періодично розглядається на засіданнях кафедри та 
контролюється відповідними структурними підрозділами університету (у кінці кожного семестру 
та навчального року).

Комісія перевірила книгу наказів з кадрових питань (особового складу) та основної 
діяльності, особові справи науково-педагогічних працівників, оригінали трудових книжок, звіти 
про виконання учбового навантаження, протоколи Вченої ради, дипломи про вищу освіту, 
атестати доцентів, професорів, дипломи кандидатів наук, докторів наук та свідоцтва про 
підвищення кваліфікації. Принципових зауважень немає.

Викладачі кафедри машинобудування та інженерної механіки здійснюють керівництво 
курсовими роботами й проектами, переддипломними практиками, підготовкою та захистом 
кваліфікаційних робіт, залучаються до роботи в державних екзаменаційних комісіях.

Викладачі кафедри підтримують на достатньому рівні свої професійні знання шляхом 
вивчення сучасної спеціальної літератури, обміну досвідом роботи зі спорідненими кафедрами 
ВНЗ України, країн СНД, огляду виставок досягнень науки і техніки в Києві та інших містах 
України і країн СНД, роботою в Інтернеті, участю в міжнародних та державних конференціях і 
симпозіумах, роботою на засіданнях спеціалізованих рад із захисту дисертацій тощо.

Викладачі регулярно підвищують свою кваліфікацію через виконання наукових досліджень, 
участь у наукових конференціях та семінарах, стажування в НДІ і ВНЗ області та інших регіонів 
України.

Кадрове забезпечення навчального процесу ведеться шляхом підготовки викладацького 
складу через самостійну роботу над дисертаційними дослідженнями, а також залученням до 
викладацької роботи висококваліфікованих фахівців, які мають наукові звання та ступені.

Підвищення кваліфікації здійснюється на основі планів-графіків підвищення кваліфікації. 
Згідно із планом викладачі підвищують свою науково-педагогічну кваліфікацію шляхом 
стажування у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації, міжнародних організаціях, 
проходження спеціалізованих курсів та інше. Результати підвищення кваліфікації 
використовуються у навчальному процесі на лекційних та практичних заняттях, у рамках 
курсового проектування, при організації виховної роботи.

Висновок. Університет має кафедру машинобудування та інженерної механіки, яка 
відповідає за підготовку здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 
Керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) є д.т.н., проф. Анісімов В.М. Кадровий 
склад кафедри машинобудування та інженерної механіки ДВНЗ УДХТУ збалансований, є доктори 
та кандидати технічних наук. Усі викладачі кафедри мають вчену ступінь, переважна більшість 
кандидатів наук мають атестати доцентів, що підтверджено під час перевірки особистих справ. 
Кадрове забезпечення дозволяє проводити ефективну підготовку здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка, тобто відповідає умовам акредитації. Відбувається 
підготовка кадрів за допомогою аспірантури та докторантури. Усі викладачі, які забезпечують 
викладання дисциплін, постійно підвищують кваліфікацію. Кількість лекційних годин на одного 
викладача не перевищує 240 годин на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4. Усі 
науково-педагогічні працівники мають контракти про прийняття їх на роботу.

8 ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ФАХІВЦІВ

З метою діагностики результатів освітньої діяльності у ДВНЗ УДХТУ магістрів за 
спеціальністю 131 -  Прикладна механіка було проведено заміри залишкових знань з циклу 
загальної підготовки та циклу професійної підготовки.

Цикл загальної підготовки: охорона праці в галузі.
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Цикл професійної підготовки: проектування механоскладальних цехів; прогресивні 
технології виробництва машин.

Контрольні заміри проведено на основі розроблених кафедрами комплексних контрольних 
робіт (ККР). Пакети комплексних контрольних робіт розроблено у формі тестових завдань або 
задач, вони мають необхідні рецензії, і затверджені в установленому порядку. Завдання в ККР 
розроблено таким чином, щоб охопити весь основний матеріал дисциплін і виявити знання 
студентів з конкретної дисципліни та суміжних з нею дисциплін. Організація проведення 
контрольних замірів орієнтована на індивідуалізацію завдань для кожного студента. ККР 
виконуються студентами в аудиторії в присутності викладачів. Всі пакети ККР мають критерії 
оцінки знань. Узагальнені дані про результати комплексних контрольних робіт за основними 
циклами навчального плану наведено в таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 -  Результати порівняння ККР при самоаналізі та під час роботи експертної
комісії

14

Показники успішності Результати самоаналізу ККР при експертизі Розбіжність
Цикл загальної підготовки

Охорона праці в галузі
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 88,2 82,3 5,9
Середній бал 4Д 3,8 0,3

Цикл професійної підготовки
Проектування механоскладальних цехів

Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 58,8 58,8 0
Середній бал 3,94 3,82 0,12

Прогресивні технології виготовлення машин
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 64,7 58,8 5,9
Середній бал 3,94 3,76 0,18

Виявлені експертною комісією результати ККР знаходяться на рівні встановлених 
нормативів. Це свідчить про те, що рівень підготовки магістрів за спеціальністю 131 Прикладна 
механіка знаходиться на належному рівні і відповідає нормативним вимогам. Розбіжність між 
оцінками викладачів університету та експертів під час самоаналізу були в межах допустимих 
норм. Показник абсолютної успішності за результатами контрольних замірів складає 100%. 
Підлягало тестуванню 17 осіб із 17 студентів за списком, 100% студентів взяли участь у тестуванні.

Курсові проекти для магістрів із дисциплін «Автоматизовані системи інженерного 
моделювання та розрахунку» «Прогресивні технології виготовлення машин» повністю 
виконуються за реальними тематиками безпосередньо в лабораторіях кафедри й на підприємствах. 
Експертною комісією було перевірено більше 20% курсових проектів, результати перевірки 
наводяться в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 Узагальнені результати перевірки курсових проектів магістрів за 
спеціальністю!31 Прикладна механіка

Показники успішності Оцінка викладача Оцінка експерта Розбіжність

Автоматизовані системи інженерного моделювання та розрахунку
Середній бал 4,43 4,14 0,29

Прогресивні технології виготовлення машин
Середній бал 4,57 4,43 0,14
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На підставі результатів перевірки експертна комісія констатує, що рівень курсових 
проектів магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка відповідають сучасним вимогам 
Міністерства освіти і науки України. Виконані курсові проекти відповідають кваліфікаційній 
характеристиці на 100%; із використанням ПЕОМ -  100% і мають теми реального спрямування до 
100%. Експертною комісією було перевірено більше 20% магістерських робіт. Результати 
перевірки наведено в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 - Результати перевірки магістерських робіт за спеціальністю 131 -  Прикладна 
механіка
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№
п/п

Прізвище,ім’я 
та по батькові 

студента
Тема магістерської роботи

Оцінка захисту 
проекту(роботи)
ДЕК Експерта

1. Студінський
Вадим
Андрійович

Дослідження надійності різального інструменту 
в умовах експлуатації

5 5

2. Чернієнко
Станіслав
Сергійович

Дослідження впливу ЗОР при оздоблювально- 
зміцнюючий обробці на поверхневий шар 
деталей машин типу тіл обертання

5 5

3. Майданський Ілля 
Ілліч

Створення полімерних покриттів 
машинобудівного призначення на основі 
фенілону

¥

5 5

4. Жезняковський 
Іван Михайлович

Моделювання системи навантажень з аналізом 
деформації трикоординатного пристосування 
для вимірювання сил різання при точінні

5 5

5. Жук Юрій 
Віталійович

Розробка технологічного пристосування для 
гідроабразивної очистки складнопрофільних 
деталей

4 4

6. Бабич Артем 
Васильович

Дослідження теплових процесів в зоні різання 
при обробці сталі

5 4

7. Трубчанінов
Владислав
Олегович

Дослідження теплових процесів в інструменті, 
заготовці і стружці в умовах швидкісного 
різання

5 5

Голова комісії К.О. Дядюра



Для магістрів за спеціальністю 131 Прикладна механіка середній бал оцінки 
кваліфікаційних магістерських робіт при захисті складав -  4,86. За оцінкою експертної комісії -  
4,71. Розбіжність -  0,15. Перевірка всіх магістерських робіт за 2013-2017 навчальний рік показала 
відмінну якість їх підготовки.

На підставі результатів перевірки експертна комісія констатує, що рівень курсових робіт та 
магістерських робіт відповідають сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України.

Виконані магістерські роботи відповідають кваліфікаційній характеристиці на 100%; із 
використанням ПЕОМ -  100%; із застосуванням сучасного обладнання та методик досліджень -  
100%; мають теми реального спрямування -  до 100%. При аналізі магістерських робіт оцінювалась 
актуальність і спрямованість тематики робіт, науково-технічний рівень їхнього виконання, ступінь 
рішення сучасних проблем, застосування нових інформаційних технологій, наявність публікацій 
за темою роботи. Тематика магістерських робіт більшості магістрів за спеціальністю 131 
Прикладна механіка визначалась об'єктами й технологіями сучасних вітчизняних промислових 
підприємств регіону і пов’язана дослідженням надійності різального інструменту, впливу ЗОР на 
поверхневий шар деталей машин при обробці, вимірювання сил різання при точінні, дослідженням 
теплових процесів в зоні різання та ін.

У результаті проведеної перевірки окремих магістерських робіт, а також відгуків з 
підприємств, організацій і установ, комісія зазначає: теми магістерських робіт у повній мірі 
відповідають вимогам підготовки фахівців і є актуальними; вони виконані у відповідності до 
встановлених вимог, мають методологічну, експериментальну, практичну частини, а також 
інноваційну спрямованість. Однак, доцільно збільшити кількість магістерських робіт, виконаних 
на замовлення підприємств та впроваджених у виробництво.

Практична підготовка здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка 
за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
проводиться згідно з Положенням про проведення практики студентів та програм практик, які 
розроблено кафедрою та затверджено на її засіданні. Програми практик студентів містять 
наступну інформацію: мета, задачі та зміст практики, бази практики, організація та керівництво 
практикою, підведення підсумків, вимоги до звіту та його структура.

Навчальний план магістрів передбачає науково-дослідну, асистентську та переддипломну 
виробничу практики. Для кожного виду практики розроблено окремі програми. Звіти студентів з 
практик містять загальний опис підприємства, характеристику заготівельних, механообробних та 
складальних цехів, організацію обслуговування робочих місць тощо. Звіти подаються з 
обов’язковим описанням конструкції обраного вузла, його роботи та аналізом заводських 
технологій їх виготовлення. Крім того у звітах міститься інформація щодо оптимізації виробничих 
процесів, розробки елементів САПР, аналізу сучасних методів підвищення якості. Розбіжність в 
оцінках звітів магістрів з асистентської практики склала 0,35 бала, в оцінках звітів магістрів з 
науково-дослідної практики склала 0,2 бала. Оцінки звітів студентів з переддипломних практик в 
основному співпадають з оцінками експертів. Звіти студентів з науково-дослідної, асистентської 
та переддипломної виробничої практик відповідають вимогам програми практичної підготовки та 
кваліфікаційній характеристиці магістра.

Для організованого проведення практик в університеті функціонує спеціальний відділ, який 
забезпечує студентів базами практики, приймає участь в організації практики та підведенні її 
підсумків. Університет має довгострокові угоди з підприємствами, установами та організаціями 
щодо проходження практики студентами.

Переддипломна виробнича практика має конкретну спрямованість: її метою є закріплення 
отриманих студентами теоретичних знань, а також збирання, систематизація, аналіз і подальше 
використання матеріалу для розробки курсового та дипломного проектів за визначеною темою. 
Підприємствами, на яких організована практика студентів, зокрема, є: ПАТ «Дніпропетровський 
агрегатний завод», ПАТ «Дніпрополімермаш», ПрАТ «НПО Дніпропрес», ПАТ «Дніпроважмаш», 
ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»; ТОВ «Дніпровський завод 
спецінструменту», ТОВ Технічний центр «ВаріУс», ТОВ «Укрспецналадка» та інші.
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Організаційно-методичне забезпечення у вигляді методичних рекомендацій до 
виконання магістерських робіт відповідає за своїм змістом вимогам вищої школи; тематика 
магістерських робіт щорічно оновлюється.

Одним із показників якості підготовки студентів є результати їх участі у всеукраїнських і 
міжнародних студентських олімпіадах. Завдяки застосуванню в навчальному процесі сучасних 
пакетів інформаційних програм студенти кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнських 
олімпіадах з технології машинобудування.

Магістерські роботи, а також курсові виконуються з використанням ЕОМ та сучасних 
пакетів систем автоматизованого проектування. Студенти кафедри постійно приймають участь у 
Всеукраїнських олімпіадах та конференціях.

Так у 2017 році під керівництвом професора Анісімова В.М. студент кафедри 
Кононенко О.С. отримав диплом II ступеня за перемогу у II турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з групи спеціальностей «Машинознавство», що відбувся в 
Сумському державному університеті 28-30 березня 2017 р.; грамоту за оригінальні технологічні 
рішення показані у II етапі Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування (м. Одеса, 16- 
19 травня 2017 р.); диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів за 
спеціальністю «Технології машинобудування».

Студент Сидоренко М.В. отримав диплом II ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
дипломних проектів за спеціальністю «Технології машинобудування» за представлений 
дипломний проект спеціаліста (м. Одеса, 16-19 травня 2017 р.);

Студент Трубчанінов В.О. отримав диплом III ступеня на Всеукраїнському конкурсі 
дипломних проектів за спеціальністю «Технологія машинобудування» за представлену випускну 
кваліфікаційну роботу магістра (м. Одеса, 16-19 травня 2017 р.);

Професор кафедри Анісімов В.М. нагороджений грамотою за активну участь у II етапі 
Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Технологія машинобудування» (м. Одеса, 16-19 
травня 2017 р.).

Під керівництвом доцента Кіжаєва С.О. студент кафедри Шатнюк М.Р. отримав грамоту за 
кращу роботу у КОМПАС ЗО у номінації «Використання САПР» Всеукраїнської студентської 
олімпіади за спеціальністю «Технологія машинобудування»; диплом III ступеня на 
Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів за спеціальністю «Технологія машинобудування» 
(м. Одеса, 16-19 травня 2017 р.).

К.т.н., доц. Стовпнику О.В. у 2017 році присвоєна кваліфікація «Внутрішній аудитор 
систем менеджменту якості відповідно до вимог і положень стандартів ШО 17025:2005 та 
К О  19011:2011».

У 2016 році під керівництвом професора Анісімова В.М. студент кафедри Трубчанінов В.О. 
отримав диплом III ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів з 
Технології машинобудування за випускну роботу бакалавра; отримав диплом III ступеня за 
перемогу у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з групи спеціальностей 
«Машинознавство», що відбувся в Сумському державному університеті 29-31 березня 2016 р.;

Професор кафедри Анісімов В.М. нагороджений грамотою за активну участь у II етапі 
Всеукраїнської олімпіади з Технології машинобудування (м. Одеса, 17-20 травня 2016 р.).

Під керівництвом доцента Кіжаєва С.О. студент кафедри Огер С.Ю. отримав диплом III 
ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів з Технології машинобудування 
(м. Одеса, 17-20 травня 2016 р.); студент Шатнюк М.Р. нагороджений грамотою за оригінальні 
технологічні рішення показані у II етапі Всеукраїнської олімпіади з технології машинобудування 
(м. Одеса, 17-20 травня 2016 р.).

У 2015 році нагороджений почесною грамотою студент Соляник О.Л. за кращу доповідь на 
IV Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та 
сучасні технології» у секції «Енергетика, системи управління, машинобудування та 
матеріалознавство» (м. Дніпропетровськ, 27-29 квітня 2015 року)

У 2013 році нагороджений грамотою студент Студинський В.А. за найкращу доповідь на VI 
Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та 
сучасні технології» (м. Дніпропетровськ, 24-26 квітня ^013 року); нагороджений грамотою студент
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Марченко Д.А. за кращу доповідь на студентській Всеукраїнській науково-технічній 
конференції з міжнародною участю з Технології машинобудування «Молода наука XXI сторіччя» 
(м. Краматорськ, 9-12 квітня 2013 р.).

Висновок. Показники успішності та якості виконання ККР, а також захисту курсових робіт, 
дипломних проектів та магістерських робіт відповідають критеріям та вимогам щодо якісної 
підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 
131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Однак, доцільно 
збільшити кількість магістерських робіт, виконаних на замовлення підприємств та впроваджених у 
виробництво. Студенти кафедри машинобудування та інженерної механіки щорічно приймають 
активну участь в олімпіадах та науково-технічних конференціях і посідають призові місця, що 
свідчить про належний рівень їх підготовки.

9. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

Головні наукові напрямки кафедри машинобудування та інженерної механіки сформовані 
на основі науково-дослідницьких робіт, які виконувались під керівництвом колишніх завідуючих 
кафедрою доцента Мамона Л.І., професора Плошенко І.Г. і присвячені підвищенню надійності, 
довговічності та ефективній експлуатації обладнання, яке працює в середовищах з підвищеною 
агресивністю та зносом.

Починаючи з 2002 р. кафедра машинобудування та інженерної механіки плідно співпрацює 
з науковцями Науково-дослідного інституту технології та обладнання переробки пластмас 
(НДІТОПП) при Пекінському університеті хімічної технології (ПУХТ, м. Пекін, КНР). Очолює 
роботи професор Кузяєв І.М. За цей період проведені дослідження в області моделювання робочих 
процесів та конструктивного оформлення екструзійної техніки, створені зразки нового типу 
обладнання -  відцентрові екструдери.

На кафедрі під керівництвом доцента Ситара В.І., утворилася наукова школа яка працює 
над дослідженням, розробкою та впровадженням у промисловість нових технологій та нових 
матеріалів у тому числі композиційних (металополімерних) та наноструктурних.

Сумісно з Ризьким технічним університетом проводяться роботи по розробленню і 
впровадженню в промисловість наноструктурних композиційних полімерних матеріалів і 
покриттів триботехнічного, антикорозійного та електроізоляційного призначення. Наразі 
проведено теоретичне обґрунтування отримання цих матеріалів і готуються їх дослідні зразки.

Професором Анісімовим В.М. проводяться роботи щодо створення нових композиційних 
матеріалів на основі поліуретанів з підвищеною зносостійкістю для робочих елементів машин і 
апаратів , а також по розробленню технологій електроструменевої та електроіскрової обробки, 
вивчення впливу режимів обробки на структуру й хімічний склад поверхонь деталей машин. У 
результаті роботи створені дослідно-промислові установки, які можна використовувати як в 
умовах діючого машинобудівного виробництва так і в навчальному процесі.

Доцентами Дудкою А.М. та Начовним І.І проводяться дослідження оптимальних режимів 
роботи вузлів тертя та герметизації хімічних машин і апаратів. Спроектовано нові 
високоефективні конструкції торцевих ущільнень та металополімерних підшипників ковзання для 
магістральних нафтових насосних агрегатів. Ці вузли характеризуються високою довговічністю та 
технологічністю. Проводяться також дослідження змащувальних властивостей високоефективних 
присадок до індустріальних мастил та МОР.

Доцент Кабат О.С. розробляє та проводить дослідження властивостей термостійких 
полімерних композиційних матеріалів спеціального призначення для вузлів машин і механізмів 
хімічного обладнання, що працюють при дії агресивних середовищ, високого рівня температур та 
швидкостей ковзання при статичних та знакоперемінних навантаженнях.

Взагалі кафедра машинобудування та інженерної механіки підтримує творчі зв'язки з 
провідними машинобудівними підприємствами України, такими як ДП «Виробниче об’єднання 
«Південний машинобудівний завод» ім. А.М.Макарова», ДП «Конструкторське бюро «Південне» 
ім. М.К.Янгеля, ПАТ «Дніпропетровський агрегатний завод», ПАТ «Дніпрополімермаш», ПрАТ
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«НПО Дніпропрес», ДП НВК «Електровозобудування», ПАТ «Дніпроважмаш», ПАТ 
«Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»; ТОВ «Дніпровський завод 
спецінструменту», Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», ТОВ Технічний 
центр «ВаріУс», ТОВ «Укрспецналадка», ЗАТ «Нікопольський ремонтний завод»; ПАТ 
«Виробниче підприємство «Техмаш».

Кафедрою виконуються держбюджетні науково-дослідні роботи згідно з планом НДР 
Міністерства освіти і науки України за темами: «Підвищення працездатності обладнання шляхом 
розробки нових композиційних матеріалів, оптимізації конструктивних рішень і 
високоефективних методів обробки деталей», «Модернізація хіміко-технологічного обладнання та 
удосконалення способів його виготовлення», «Енергетичні комплекси поглинання та 
акумулювання сонячної енергії на основі полімерних колекторів та полімер-неорганічних 
теплоакумулюючих матеріалів».

За період з 2013-2016 pp. держбюджетні науково-дослідні роботи виконувалися з 
залученням студентів 3-5 курсів. Підсумком такої співпраці являється щорічний захист 
магістерських науково-дослідних робіт, участь студентів у Міжнародних конференціях молодих 
вчених, аспірантів і студентів. Важливим напрямком міжнародного співробітництва вчених 
кафедри машинобудування та інженерної механіки є участь у міжнародних конференціях:
1. Междунар. научно-практич. конф. «Современные направления теоретических и прикладных 

исследований». - Одесса, 2013.
2. Междунар. научно-технич. конф. «Поликомтриб-2013». - Гомель (Беларусь), 2013.
3. Междунар. научно-технич. конф. «Поликомтриб-2014». - Гомель (Беларусь), 2014.
4. VI науково-техніч. конф. студ., аспір. та молод, вчених «Хімія та сучасні технології». -

Дніпропетровськ, 2013.
5. VII науково-техніч. конф. студ., аспір. та молод, вчених «Хімія та сучасні технології». -  

Дніпропетровськ, 2014.
6. VIII науково-техніч. конф. студ., аспір. та молод, вчених «Хімія та сучасні технології». -  

Дніпропетровськ, 2015.
7. VIV науково-техніч. конф. студ., аспір. та молод, вчених «Хімія та сучасні технології». — 

Дніпропетровськ, 2016.
8. 13 Междунар. научно-технич. конф. «Инженерия поверхности и реновация изделий». -  Ялта, 

2013.
9. Всеукр. студ. научно-технич. конф. с междунар. участием «Молодая наука XXI века». -

Краматорск, 2013.
10. 9 Міжнар. науково-практич. конф. «Розвиток наукових досліджень 2013». - Полтава, 2013.
11. 33 Междунар. конф. «Композиционные материалы в промышленности». -  Ялта, 2013.
12. 20 Междунар. научно-технич. конф. «Современные направления и перспективы развития 

технологий обработки и оборудования в машиностроении». -  Севастополь, 2013.
13. Междунар. научно-практич. конф. «Новые технологии наукоемкого машиностроения». -  

Казань, 2013.
14. Polish-ukrainian conference «Polymers of special applications». -Bukovel, 2014.
15. VII Міжнар. науково-техніч. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній 

промисловості». -  Львів, 2014.
16. І Всеукр. науково-практич. конф. студ. и молод, вчених «Перспективні лакофарбові матеріали 

та покриття». -  Дніпропетровськ, 2014.
17. Всеукр. студ. наукової конф. з міжнар. участю «Наукова Україна». - Дніпропетровськ, 2015.

За результатами роботи працівники кафедри опублікували 3 навчальних посібника, близько
15 статей, 26 тез доповідей на науково-технічних конференціях, отримано 3 патенти на винахід.
На базі випускової кафедри функціонують студентські наукові семінари та проводяться олімпіади, 
конкурси, студентські наукові конференції.

Висновок. Експертна комісія зазначає, що кафедра машинобудування та інженерної 
механіки досить інтенсивно й плідно веде науково-дослідницьку роботу з актуальних напрямків, 
що відповідають пріоритетам розвитку України. Активне залучення студентської обдарованої
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молоді старших курсів до участі в олімпіадах, конкурсах, міжнародних науково-практичних 
конференціях дозволяє зробити висновок про належний рівень науково-дослідної роботи кафедри.

10. ПОКАЗНИКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ 
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) 
РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
АКРЕДИТАЦІЙНИМ УМОВАМ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Критерії відповідності діяльності ДВНЗ УДХТУ ліцензійним умовам надання освітніх 
послуг з підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна механіка за 
спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти наведено у 
таблиці 10.1 «Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти відповідно 
до постанови КМУ № 1187 від 30.12.2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» (додається до експертних висновків).

11. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

У період з 2013 по 2016 рік в Державному вищому навчальному закладі «Український 
державний хіміко-технологічний університет» були проведені наступні перевірки контролюючих 
органів:

1. Державна інспекція навчальних закладів України.
Акт перевірки від 19 вересня 2013 р.
Розроблено план заходів з усунення зауважень та виконання рекомендацій (Наказ ректора 

№ 67 від 25 вересня 2013 р.).
2. При проведенні повторної акредитації в ДВНЗ УДХТУ з підготовки бакалаврів, 

спеціалістів і магістрів з напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності
7.8.05050201 «Технології машинобудування» (висновки від 15 січня 2013 р.) було висунуто 
рекомендації. Протягом останніх років випускова кафедра проводила відповідну роботу з їх 
реалізації (таблиця 11.1).

Таблиця 11.1 — Заходи по усуненню зауважень при проведенні повторної акредитаційної 
експертизи в ДВНЗ з напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності
7.8.05050201 «Технології машинобудування»
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№
з/п Зауваження Заходи по усуненню

1

Для забезпечення 
набору студентів у 
відповідності до 
ліцензійного обсягу 
збільшити кількість 
укладених договорів з 
підприємствами регіону 
на підготовку фахівців 
ОКР «бакалавр» і 
«спеціаліст» за 
замовленням та 
контрактній основі

За період існування кафедри машинобудування та 
інженерної механіки протягом 52-х років склалися 
дружні партнерські стосунки з більш ніж 30-ма 
машинобудівними, науково-дослідними та проектними 
організаціями підприємствами Придніпровського 
регіону. Велику частку даних організацій очолюють 
або очолювали випускники кафедри. Укладені 
договори про співпрацю. Зазначені підприємства 
постійно направляють співробітників та дітей 
співробітників на навчання до ДВНЗ УДХТУ.

3 метою подальшого забезпечення набору студентів 
у відповідності до ліцензійного обсягу протягом 
звітного періоду було укладено нові договори із
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наступними підприємствами: Державне підприємство 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»; 
Державне підприємство «Виробниче об’єднання 
Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова»; 
Акціонерне товариство «Дніпропетровський 
агрегатний завод»; Публічне акціонерне товариство 
«Дніпрополімермаш»; Акціонерне товариство 
«Науково-виробниче об’єднання Дніпропрес»; 
Акціонерне товариство «Павлоградхіммаш»; 
Акціонерне товариство «Виробниче підприємство 
«Техмаш»; Дніпропетровський інженерно-технічний 
центр «Контакт»; Технічний центр «Варіус»; ТОВ 
«Металосервіс», ТОВ «Укрспецналадка»; 
Дніпропетровський завод бурового обладнання.

Крім того, двічі на рік, на базі університету та 
кафедри машинобудування та інженерної механіки, 
проводяться ярмарки вакансій, де викладачі мають 
можливості розглянути задачі адаптації навчальних 
програм підготовки фахівців відповідно до вимог 
ринку праці, провести роботу з налагодження 
співпраці з підприємствами та організаціями на 
перспективу.

2 Розширити міжнародні 
зв’язки випускової 
кафедри хімічного 
машинобудування та 
апаратобудування ДВНЗ 
УДХТУ з інституціями 
інших країн у галузі 
технологій 
машинобудування

Кафедра машинобудування та інженерної механіки 
плідно співпрацює з науковцями Науково-дослідного 
інституту технології та обладнання переробки 
пластмас (НДІТОПП) при Пекінському університеті 
хімічної технології (ПУХТ, м. Пекін, КНР). Очолює 
роботи професор Кузяєв І.М. За цей період проведені 
дослідження в області моделювання та 
конструктивного оформлення екструзійної техніки, 
створені зразки нового типу обладнання -  відцентрові 
екструдери.

Вчені кафедри підтримують тісний зв'язок з 
колегами з Інституту механіки металополімерних 
систем НАН Білорусь та регулярно приймають участь 
у міжнародних науково-технічних конференціях 
“Полимерные композиты и трибология 
(Поликомтриб)” (Гомель, Білорусь).

Наукова школа під керівництвом зав. каф., проф. 
Ситара В.І. працює над дослідженням, розробкою та 
впровадженням в промисловість України нових 
технологій та нових матеріалів у тому числі 
композиційних (металополімерних) та 
наноструктурних. За результами співпраці вчених 
кафедри та Латвійського університету підготовлено та 
відправлено сумісний проект на конкурс науково- 
дослідних українсько - латвійських робіт. Також 
підготовлено та відправлено сумісний проект на 
конкурс науково-дослідних українсько - казахських 
робіт.

3 3 метою поглиблення 
наукової складової при 
підготовці магістрів

Для поглиблення наукової та практичної складової 
при підготовці магістрів збільшена кількість 
професійно-орієнтованих дисциплін. Переглянуто
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вважаємо за доцільне 
збільшити кількість 
професійно-орієнтованих 
вибіркових дисциплін у 
навчальному плані 
підготовки магістрів

навчальний план, введено нові дисципліни: 
«Методологія та організація наукових досліджень» (5 
кредитів ЕКТС), «Контроль і керування машинами і 
апаратами хімічних виробництв» (4,5 кредити ЕКТС), 
«Автоматизовані системи інженерного моделювання 
та розрахунку» (8 кредитів ЕКТС), «Сучасні матеріали 
у машинобудуванні» (3 кредити ЕКТС), «Інноваційне 
спеціальне обладнання технологічних процесів у 
машинобудуванні» (3 кредити ЕКТС), «Прогресивні 
технології виготовлення машин» (13 кредитів ЕКТС).

4 Виокремити напрямок 
магістерської програми, 
що відображає специфіку 
технології хімічного 
машинобудування

3 метою виокремлення напряму магістерської 
програми, що відображає специфіку технології 
хімічного машинобудування у вибіркову частину 
навчального плану введено дисципліни «Інноваційне 
спеціальне обладнання технологічних процесів у 
машинобудуванні» (3 кредити ЕКТС), «Прогресивні 
технології виготовлення машин» (13 кредитів ЕКТС).

Робочими програмами нових дисциплін 
передбачається вивчення технологій виготовлення 
теплообмінної та колонної апаратури, багатошарових 
апаратів високого тиску, насосно-компресорного 
обладнання.

Специфіка технології хімічного машинобудування 
враховується в формулюванні тематики магістерських 
робіт, наприклад:
1. Методи управління точністю та якістю складання 
елементів теплообмінника кожухотрубчатого 600 ТНГ- 
1,6 у виробничих умовах (студ. Терентьєв В.В., 
керівник к.т.н. Стовпник О.В.);
2. Дослідження теплових процесів в інструменті, 
заготовці і стружці в умовах швидкорухомого різання 
(студ. Трубчанінов В.О., керівник д.т.н. 
Анісімов В.М.);
3. Дослідження теплових процесів в зоні різання при 
обробці сталі (студ. Бабич A.B., керівник к.т.н. 
Кіжаєв С.О);
4. Технологічне забезпечення якості поверхневого 
шару деталей машин на основі оцінки його 
характеристик (студ. Возний А.О., керівник к.т.н. 
Митрохін O.A.);
5. Розробка технологічного пристосування для 
гідроабразивної обробки складнопрофільних деталей 
(студ. Жук Ю.В. керівник Чуприна О.Л.);
6. Управління точністю та якістю обробки елементів 
апаратів хімічної промисловості на прикладі 
охолоджувача масла 1000ХКТ-МЗ (студ. 
Новіков М.М., керівник к.т.н. Стовпник О.В.);
7. Вивчення та дослідження технології виготовлення 
валів із шпонковими канавками шляхом пластичної 
деформації (студ. Перетятько Є.В., керівник 
Міняйло Ю.Г.)

Майбутні фахівці в області хімічного 
машинобудування працевлаштовуються на

Г олова комісії
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підприємствах Придніпровського регіону.

5 Направити в цільову 
аспірантуру за напрямом 
050208 «Технології 
машинобудування» 
молодого спеціаліста з 
подальшим
працевлаштуванням на 
кафедрі

У 2014 році студента-випускника гр. 5-ТМ-35 
Студінського Вадима Андрійовича направлено до 
цільової аспірантури Кременчуцького національного 
університету ім. М. Остроградського (м. Кременчук) 
на кафедру процесів і обладнання механічної та 
фізико-технічної обробки. Керівник -  д-р. техн. наук, 
професор Саленко О.Ф.

6 Передбачити
виокремлення лабораторії 
різання у окрему 
лабораторію

На базі виробничої майстерні кафедри 
машинобудування та інженерної механіки створено 
широкопрофільну лабораторію різання (ауд. № 106, 
загальна площа 120,9 м2), де розміщено 17 одиниць 
металообробного обладнання та технологічного 
устаткування (токарні, фрезерні, стругальні, 
шліфувальні, заточні, свердлувальні верстати, 
ексцентриковий прес). Також сконцентровано 
необхідний різальний та контрольно-вимірювальний 
інструмент.

На базі лабораторії різання проводяться 
лабораторні, практичні, лекційні заняття за курсами: 
«Теорія різання», «Різальний інструмент», 
«Обладнання та транспорт металообробних цехів» 
тощо. Також майбутні бакалаври та магістри 
проводять наукові дослідження на діючому обладнанні 
лабораторії різання.

7 Активізувати роботу 
провідних науково- 
педагогічних працівників 
щодо підготовки 
україномовних 
підручників і навчальних 
посібників з грифом МОН 
України

За останні роки провідними науково-педагогічними 
працівниками кафедри значно активізовано роботу 
щодо підготовки україномовних підручників і 
навчальних посібників. Видано три навчальних 
посібника:

1. Ситар, В.І. Промислова екологія при 
виробництві та переробці полімерних матеріалів 
[Текст]: навчальний посібник / В.І. Ситар, 
М.В. Бурмістр, О.С. Кабат -  Дніпропетровськ: ДВНЗ 
УДХТУ, 2012.-1 1 7  с.
2. Ситар, В.І. Технологія обробки типових деталей 
та складання машин [Текст]: навчальний посібник /
B.І. Ситар, О.В. Стовпник. - Дніпропетровськ: ДВНЗ 
УДХТУ, 2015.-  174 с.
3. Кіжаєв, С.О. Експлуатація різального 
інструменту (курс лекцій та лабораторний 
практикум) [Текст]: навчальний посібник /
C.О.Кіжаєв, О.Ф.Саленко, О.В.Стовпник. -  Дніпро: 
Вид-во ДВНЗ УДХТУ, 2017. -  260 с.

Висновок. Встановлено, що протягом 2013-2017 рр. усі зауваження були усунені, але 
необхідно продовжувати процес технічного оснащення навчальних лабораторій та поповнення 
бібліотеки новими україномовними підручниками, навчальними посібниками та іншою науково- 
методичною і науковою літературою. Зокрема у вигляді електронного ресурсу для студентів 
денної та заочної форми навчання.

\  Голова комісії К.О. Дядюра
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З метою подальшого покращення науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового 
забезпечення та якості підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою Прикладна 
механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
на кафедрі машинобудування та інженерної механіки ДВНЗ УДХТУ експертна комісія вважає за 
доцільне висловити такі рекомендації:

1) продовжити оновлення матеріально-технічної бази кафедри сучасним лабораторно- 
дослідницьким обладнанням, новітнім ліцензованим програмним забезпеченням для використання 
в навчальному процесі та наукових дослідженнях;

2) експертна комісія звертає увагу на необхідність посилення профорієнтаційної роботи серед 
випускників шкіл та коледжів, що сприятиме покращенню набору студентів за вищевказаною 
галуззю знань та спеціальністю;

3) для забезпечення набору студентів у відповідності до ліцензійного обсягу, збільшити 
кількість укладених договорів з підприємствами регіону на підготовку здобувачів за освітньо- 
професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти (за денною та заочною формами навчання);

4) збільшити кількість публікацій професорсько-викладацького складу у фахових виданнях, 
закордонних публікацій, а також у наукових виданнях, що індексуються у науково-метричних 
базах (Scopus, Copernicus тощо);

5) активізувати співпрацю молодих науково-педагогічних працівників кафедри у науково- 
педагогічній сфері з провідними університетами країн Євросоюзу на базі грантів та інших умовах;

6) розширити використання можливостей інформаційних технологій у навчальному процесі 
(видання електронних конспектів та лекцій, придбання електронних підручників, дистанційна 
освіта);

7) продовжити поповнювати кадровий склад кафедри через аспірантуру та докторантуру за 
програмою підготовки за освітнім рівнем «доктор філософії».

13. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Державного вищого навчального закладу 
«Український державний хіміко-технологічний університет» та перевірки результатів діяльності 
на місці, оцінки спроможності даного навчального закладу проводити освітню діяльність, 
перевірки стану науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення, експертна комісія дійшла висновку, що освітня підготовка здобувачів за освітньо- 
професійною програмою Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти загалом відповідає встановленим вимогам до рівня 
навчальної підготовки фахівців і забезпечує державну гарантію якості освіти.

Окремо слід зазначити наступне:
-ДВНЗ УДХТУ є сучасним вищим навчальним закладом, метою діяльності якого є 

цілеспрямована підготовка фахівців із сучасних напрямів підготовки та спеціальностей, 
здатних ефективно працювати в ринкових умовах;

-методичне забезпечення навчальних дисциплін (підручники, навчальні посібники, 
конспекти лекцій, методичні вказівки та рекомендації до проведення лабораторних, 
практичних і семінарських занять) складає 100%;

-кадровий склад випускової кафедри машинобудування та інженерної механіки 
збалансований: є доктори та кандидати технічних наук (кафедру очолює кандидат 
технічних наук, професор, усі викладачі кафедри мають наукові ступені);

Голова комісії



-наукова робота на випусковій кафедрі успішно виконується, співробітники кафедри 
беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах міжнародного, національного 
та регіонального рівнів;

-здійснюється наукова співпраця і консультування фахівцями кафедри державних, 
громадських та недержавних науково-дослідних установ, виробничих організацій та 
підприємств м. Дніпро та Дніпропетровської області;

-кафедра машинобудування та інженерної механіки має достатній матеріально-технічний 
рівень, що дозволяє ефективно виконувати науково-прикладні дослідження на належному 
рівні.
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Проведена експертиза дає підстави зробити такий висновок:
акредитаційна експертиза визначила можливість акредитації освітньо-професійної 

програми Прикладна механіка за спеціальністю 131 Прикладна механіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Український 
державний хіміко-технологічний університет» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 90 осіб 
(за формами навчання 50 денна, 40 заочна).

Голова експертної комісії,
завідувач кафедри прикладного 
матеріалознавства і технології 
конструкційних матеріалів Сумського 
державного університету, доктор технічних 
наук, професор

Член експертної комісії,
професор кафедри машинобудування, 
стандартизації та сертифікації обладнання 
Національного університету харчових 
технологій, доктор технічних наук, 
професор

Дядюра Костянтин Олександрович

/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Л и т в и н е н к о  Олександр Анатолійович

Півоваров Олександр Андрійович

К.О. Дядюра

З експертними висновками ознайомлений:

ректор Державного 
закладу «Український 
технологічний 
технічних наук,

Голова комісії



Таблиця 10.1. - Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти відповідно до постанови КМУ 
№ 1187 від 30.12.2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

ф

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення 
показника 

(нормативу) за 
другим 

(магістерським) 
рівнем вищої освіти

Фактичне значення 
показника (нормативу)

Відхилення фактичного 
значення показника від 

нормативного

1 2 3 4
Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткувапня провадження освітньої діяльності
1.1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти + + Відхилення немає

1.2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, 
тимчасової робочої групи (проектної групи) з науково- 
педагогічних працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що мають 
науковий ступінь та 
вчене звання, з них 
один доктор наук 

або професор

три особи, що мають 
науковий ступінь та вчене 

звання, 
з них 1 доктор наук, 

професор 
(Згідно наказу ректора 

ДВНЗ УДХТУ № 74 від 
10.03.2016р. «Про 

затвердження складу 
проектних груп з розробки 

освітніх програм»)

Відповідає вимозі

1.3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта 
освітньої програми):

1) наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ + Відхилення немає
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2) наукового ступеня та вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю

3) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не 
менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ + Відхилення немає

Провадження освітньої діяльності

1.4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 
педагогічними (науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до 
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу категорію)

50 100 +50

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора

25 52,3 +27,3

3) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене 
звання

,  «

1.5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування професійних компетентностей, 
науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є 
визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин):

1) дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої 
роботи за фахом

15 100 +85

2) практичної роботи за фахом

1.6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень наукової та професійної

підпункти 
1— 16 пункту 5 

приміток

Виконуються три або 
більше умов з пункту 5 

приміток 
(див.табл.3.9)

Відповідає вимозі
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активності кожного з яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у 
пункті 5 приміток

1.7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної спеціальності:

1) з науковим ступенем доктора наук та вченим званням

2) з науковим ступенем та вченим званням + + Відхилення немає

3) з науковим ступенем або вченим званням

1.8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та/або наказів про 
прийняття їх на роботу

+ + Відхилення немає

2.Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Запон сітку в ання провадження освітньої діяльності
2.1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на 
одну особу для фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)

. ч

2,4 4,13 +1,73

2. 2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО 45,7 +15,7

2.3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + Відхилення немає

2) пунктів харчування + + Відхилення немає

3) актового чи концертного залу + + Відхилення немає

4) спортивного залу + + Відхилення немає

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + Відхилення немає

6) медичного пункту + + Відхилення немає

Г олова комісії



2.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

Провадження освітньої діяльності

2.5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання навчальних планів

+ + Відхилення немає

3. Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

3.1. Наявність опису освітньої програми + + Відхилення немає

3.2. Наявність навчального плану та пояснювальної 
записки до нього

+ + Відхилення немає

Провадження освітньої діяльності

3.3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

. + + Відхилення немає

3.4. Наявність комплексу навчально-методичного 
забезпечення з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + Відхилення немає
*

3.5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик

+ + Відхилення немає

3.6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни навчального плану

+ + Відхилення немає

3.7. Наявність методичних матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + Відхилення немає

4. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
4.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в

не менш як п’ять 
найменувань

8 +3
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електронному вигляді
4.2. Наявність доступу до баз даних періодичних 
наукових видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається спільне 
користування базами кількома закладами освіти)

+ + Відхилення немає

Провадження освітньої діяльності
4.3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+ + Відхилення немає

4.4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін)

60
. *

100 +40

5. Якісні характеристики підготовки магістрів
5.1 Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
5.1.1 Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю, 
%

100 100 відповідає

5.1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, % 100 100 відповідає

5.1.3 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 відповідає

5.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
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фахівців), не менше
5.2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки :
5.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10

відповідає
5.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), % 50 82,3 +32,3

відповідає
5.2.2 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки :
5.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10

відповідає
5.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), % 50 58,8 +8,8

відповідає
5.3. Організація наукової роботи
5.3.1 Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + відповідає

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

+ + відповідає

Г олова експертної комісії,
завідувач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних 
матеріалів Сумського державного університету, доктор технічних наук, професор

Член експертної комісії,
професор кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання 
Національного університету харчових технологій, доктор т ^ й щ и х  наук, професор

З експертними висновками ознайомлений:

ректор Державного вищого навчального закладу « 
хіміко-технологічний університет», доктор технічн

Голова комісії

Дядюра Костянтин Олександрович

Литвиненко Олександр Анатолійович

Півоваров Олександр Андрійович

К.О. Дядюра
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ЗАТВ

Графік проведення комплексних контрольних робіт (ККР) магістрів під 
зі студентами ДВНЗ УДХТУ спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеці

комісії
*'*' ТехноДорп машинобудування»

Дисципліна по якій проводиться ККР Студентська
група

Дата, час та місце 
проведення ККР

Дисципліна за рахунок 
часів якої проводиться 

ККР

Відповідальні завідувачі 
кафедр (підписи)

Охорона праці в галузі 6-ТМ-8 06.12.17 9.30-10.50 
(106)

-

Мітіна М.Б. ( 1__—

(Гармаш С.М.)

Проектування 
механоскладальних цехів

6-ТМ-8 06.12.17 11.00-12.20 
(106)

-

Ситар В.І.

(Міняйло Ю.Г.) V

Прогресивні технології 
виготовлення машин

6-ТМ-8 07.12.17 9.30-10.50 
(106)

-

Ситар В.І.

(Анісімов В.М.) ■■■

Декан механічного факультету

Зав. кафедрою машинобудування та 
інженерної механіки

І.І. Начовний

В.І. Ситар


