
висновки
комісії про результати проведення чергової акредитаційної експертизи 

підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка»
(131 - «Прикладна механіка») у Державному вищому навчальному закладі 

«Український державний хіміко-технологічний університет»

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 01.07.2014 р. (пункт 2 
розділу XV), 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 № 1187), наказу Міністерства освіти і науки України (МОН) № 689 від 13.06.2012 р., та 
наказу МОН №130-А від 05.02.2018 р. експертна комісія у складі:

Панчук
Віталій
Георгійович

завідувач кафедри комп’ютеризованого машинобудівного 
виробництва Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу, доктор технічних 
наук, професор, голова комісії

Мікульонок
Ігор
Олегович

професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного 
машинобудування Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», доктор технічних наук

у період з 12.03.2018 р. до 14.03.2018 р. безпосередньо на місці провела чергову акредитаційну 
експертизу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - 
«Прикладна механіка») у Державному вищому навчальному закладі «Український державний 
хіміко-технологічний університет» (ДВНЗ УДХТУ). Ліцензований обсяг освітньої послуги 110 
осіб (за формами навчання: 60 денна, 50 заочна).

Проведення акредитаційної експертизи здійснювалось у відповідності до вимог 
нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо провадження освітньої 
діяльності, ліцензування і акредитації закладів вищої освіти: Закону України «Про освіту» та «Про 
вищу освіту», «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах» (постанова Кабінету Міністрів України від 
09.08.2001 року № 978), «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» 
(постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187), «Державних вимог до 
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» (наказ 
МОНмолодьспорт України від 13 червня 2012 року № 689), «Положення про експертну комісію та 
порядок проведення акредитаційної експертизи» (наказ МОН від 14 січня 2002 року № 16).

У результаті перевірки наявних в оригіналі документів і ознайомлення з реальним станом 
підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна 
механіка») 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 перевірено основні установчі документи, які забезпечують право надання освітніх 
послуг з підготовки фахівців з вищою освітою у ДВНЗ УДХТУ, а саме:
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1. Статут Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко- 
технологічний університет», погоджений конференцією трудового колективу 27 жовтня 2016 р. 
(статут затверджено Міністерством освіти і науки України 17 березня 2017 р., наказ № 406);

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 р., №118 від 24.07.2015 
р., №119 від 17.11.2015 р., № 121 від 16.06.2016 р., 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 
статусом вищого навчального закладу IV (четвертого) рівня.

5. Сертифікат про акредитацію з галузі знань 0505 -  «Машинобудування та 
матеріалообробка» за напрямом 6.050502 -  «Інженерна механіка» (серія НД-ІІ № 0423939 від 
05.06.13 р.).

6. Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру вищих 
навчальних закладів України від 20.12.2007 р., № 04-Д38.

7. Довідка про включення ДВНЗ УДХТУ до Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (ЄДРПОУ) АА № 901909, надана Головним управлінням статистики у 
Дніпропетровській області 25.11.2013 р.

Установчі документи ДВНЗ УДХТУ представлено 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.).

Університет складається з семи факультетів, магістратури, аспірантури й 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 із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора й 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.

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.

Бібліотеку університету оснащено 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 є розробленими кафедрами й 
нараховує 108530 найменувань. Електронний каталог 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 
механічного факультету з читальним залом та абонементом; кабінет нормативно-технічних 
документів.
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з
Кількість посадкових місць у чотирьох читальних залах нараховує 310. Співвідношення 

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

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 м2 на 220 посадкових місць.

Університет має спортивний комплекс, де, окрім занять за розкладом, щорічно проводяться 
змагання з волейболу на кубок Президента України, змагання на першість України з гандболу, 
чемпіонати світу та Європи з единоборств та ігрових видів. У спортивно-оздоровчому таборі 
університету можуть одночасно відпочити 250 осіб.

У ДВНЗ УДХТУ підготовка бакалаврів з напряму 6.050502 «Інженерна механіка» 
проводиться на кафедрі машинобудування та інженерної механіки згідно з Ліцензією про надання 
освітніх послуг навчальним закладом -  серія АЕ № 636496 від 19.06.2015 р.

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

На даний час кафедрою керує канд. техн. наук, проф. Ситар В.І.
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 й 
4 працівника навчально-допоміжного персоналу.

Висновок: перевіривши наявність та достовірність документів, що забезпечують правові 
основи діяльності ДВНЗ УДХТУ, експертна комісія зазначає, що університет має оригінали 
основних засновницьких документів, які відповідають вимогам акредитації а також юридичні 
підстави для здійснення освітньої діяльності, що підтверджено оригіналами ліцензій та 
сертифікатів про акредитацію бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» 
(131 - «Прикладна механіка»).

2 ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Формування контингенту студентів здійснюється відповідно до ліцензії АЕ № 636496 від
19.06.2015 р., протоколів Акредитаційної комісії України № 117 від 30.06.2015 р., № 118 від
24.07.2015 р., № 119 від 17.11.2015 р., № 121 від 16.06.2016 р. № 124 від 02.03.2017 р., рішення 
Ліцензійної комісії України протокол № 14/1 від 10.08.2016 р., наказів ректора ДВНЗ 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 знань і спеціальностей 2015 р., за якими 
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 з підготовки бакалаврів з 
напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») відображено в 
таблиці 2.1.
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Таблиця 2.1 - Показники формування контингенту студентів з напряму підготовки 
6.050502 «Інженерна механіка» (131 -  «Прикладна механіка»)_______________________________
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№ Показник Навчальні роки
пп. 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
1 2 3 4 5 6 7
1 Ліцензований обсяг підготовки (осіб, 

денна / заочна): 
бакалаврів 60/50 60/50 60/50 60/50 60/50

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

бакалаврів 10/5 22/4 28/- 19/9 7/1

• у т.ч. за держзамовленням: 
бакалаврів 10/4 22/2 23/- 16/- 7/1
• нагороджених медалями, або тих, 
що отримали диплом з відзнакою _ _ _ _ _

• таких, які пройшли довгострокову 
підготовку й профорієнтацію - - - _ -

• зарахованих на пільгових умовах; - - - - -
• з якими укладено договори на
підготовку
бакалаврів -/1 -/2 5/- 3/9

3 Подано заяв на одне місце за 
формами навчання (денна/ заочна): 
бакалаврів 6,8/1 11,2/1 11,0/- 7,5/1 3,3/1

4 Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на 
скорочений термін навчання на 
денну форму / заочну форму 17/- 20/- 15/8 15/-

Система збереження контингенту студентів містить у собі 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 середніх загальноосвітніх 
шкіл і випускників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Для більш детального знайомства з університетом, 
спеціальностями, а також 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 й області з провідними 
вченими кафедри машинобудування та інженерної механіки та ознайомлення їх з навчальними та 
дослідницькими лабораторіями, й особливостями підготовки технологів-машинобудівників.

Такі підприємства й установи України як: ДП «Виробниче об’єднання «Південний 
машинобудівний завод» ім. О.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 металоконструкцію); ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту», 
Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», ТОВ Технічний центр «ВаріУс», ТОВ 
«Укрспецналадка», ЗАТ «Нікопольський ремонтний завод»; ПАТ «Виробниче підприємство
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«Техмаш», та інші, відчувають гостру потребу у фахівцях високого рівня, зокрема, технологах 
машинобудування.

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 з підготовки 
бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») 
здійснюється відповідно до встановлених вимог з дотриманням ліцензійного обсягу прийому.

5

З ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Зміст підготовки фахівців за звітній період до 01.09.2016 р. визначався відповідно до 
стандартів вищої освіти ДВНЗ УДХТУ, які затверджено наказами ректора університету №507-К 
від 16 жовтня 2012 р. та № 11 від 20 січня 2014 р.

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.

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 р.) розроблено та введено в дію тимчасові стандарти вищої освіти 
ДВНЗ УДХТУ підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - 
«Прикладна механіка»), які затверджено наказом ректора № 248 від 17.10.2016 р.

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

Освітньо-професійну програму (ОПП) підготовки бакалаврів з напряму підготовки 
6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») затверджено наказом ректора 
університету № 248 від 17 жовтня 2016 р. Вона є спрямованою на досягнення нормативних 
результатів навчання та компетентностей, які визначаються 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 підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - 
«Інженерна механіка» (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 й підсумкового контролю.

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

Навчальні плани першого (бакалаврського) рівня підготовки терміном навчання 3 роки 10 
місяців погоджені у встановленому порядку.

Разом з тим комісія вважає за доцільне при розробці нових навчальних планів підготовки 
бакалаврів за переліком спеціальностей 2015 року навантаження, яке зазначено в додатках до
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пунктів 1.1, 1.2, 1.5, 2.1—2.5.2, 3.1.1—3.1.7 варіативної частини, не виділяти окремо, а віднести 
до відповідних дисциплін.

Засоби діагностики якості вищої освіти бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - 
«Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») розроблено й затверджено 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 й національному 
стандарті України «Системи управління якістю. Вимоги». ДСТУ ІБО 9001:2009. Система 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти 
формується згідно з вимогами Європейських стандартів гарантії якості освіти (ЕБО).

Висновок: комісія відзначає наявність всіх документів, згідно з якими здійснюється 
навчальний процес та підтверджує відповідність змісту підготовки фахівців з напряму 6.050502 
«Інженерна механіка» їх вимогам. Експертна комісія також зазначає, що в університеті відповідно 
до наказу ректора № 03 від 11.01.2016р. з 1 вересня 2016 р. було введено в дію новий перелік 
галузей знань і спеціальностей та нові освітні програми, зокрема підготовки бакалаврів за 
спеціальністю 131 -  «Прикладна механіка».

4 КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний процес підготовки бакалаврів з напряму 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 
- «Прикладна механіка») забезпечує випускова кафедра машинобудування та інженерної механіки.

Професорсько-викладацький склад кафедри машинобудування та інженерної механіки 
нараховує 14 штатних викладачів, з них: професорів, докторів технічних наук -  2 (13,3%); 
кандидатів технічних наук, професорів -  1 (6,7%); кандидатів технічних наук, доцентів, -  8 
(53,3%); кандидатів технічних наук, асистентів, -  4 (26,7%).

Відповідно до штатного розпису на 2017-2018 навчальний рік кількість ставок 
професорсько-викладацького складу на кафедрі складає 13,25 одиниці.

Педагогічний стаж більше 20 років мають 64,3 % викладачів кафедри.
Викладачі кафедри пенсійного віку складають 7 осіб.
В складі кафедри діє тимчасова робоча група відповідальна за підготовку здобувачів вищої 

освіти за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 131 — Прикладна механіка в складі 
керівника групи (гарант освітньої програми) к.т.н., доц. Семенець О.А. та членів групи: д.т.н., 
проф. Анісімова В.М. та к.т.н., доц. Митрохіна О.А. (наказ ректора № 74 від 10.03.2016р. «Про 
затвердження складу проектних груп з розробки освітніх програм»).

На кафедрі діє система перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів, а також 
професійної майстерності науково-педагогічних працівників, яка здійснюється на курсах 
підвищення кваліфікації в провідних вищих навчальних закладах, міжнародних організаціях, на 
спеціалізованих курсах та інше. За останні 5 років всі викладачі кафедри пройшли підвищення 
кваліфікації, зокрема захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації.

У підготовці бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» задіяний 
професорсько-викладацький склад 16 кафедр ДВНЗ УДХТУ. Кількість викладачів, що 
забезпечують навчальний процес -  34 особи, із них 6 доктори наук, професори (17,6%); 1 -  
кандидат наук, професор (2,9%); 23 -  кандидати наук, доценти (67,7%); 4 -  викладачі (11,8%). 
Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за останні 5 років становить 
100%. Розрахунок показників кадрового забезпечення підготовки бакалаврів з напряму підготовки 
6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») наведено у таблиці 4.1.

Під час аналізу показників рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних 
працівників, вказаних в таблиці. 3.4 акредитаційної справи, виявлено порушення нормативних 
вимог у наступних викладачів:

6
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7
1. Борзов С.О., доцент каф. вищої математики.
Експертна комісія встановила невідповідність вказаних відомостей показникам 9, 10, 16. 

Натомість комісією встановлено наступні досягнення доцента Борзова С.О.:
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, 

іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії 
(у разі співавторства — з фіксованим власним внеском) — Математические методы 
моделирования технических и биологических систем с учетом отклонений: Монография / 
С.А. Борзов, С.С. Насонова, А.В. Полищук и др. — Днепр: Изд-во ЧФ «Стандарт-Сервис», 2017. 
— 214 с., ISBN 978-617-7382-19-4;

10) організаційна робота у  закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 
закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника — Керівник 
Медіа-центру факультету комп’ютерних наук та інженерії з 2016 р. Протокол засідання Вченої 
ради факультету КН та І №6 від 15.03.2016 року про створення Медіа-центру та призначення доц. 
Борзова С.О. керівником Медіа-центру.

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у  
складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво 
студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та 
Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту — Участь як члена журі у організації та проведенні II 
туру Всеукраїнської Олімпіади "Веб-дизайн та веб-програмування" 29-30 березня 2017 року, 
ДВНЗ УДХТУ, м. Дніпро. Наказ № 46 від 20.02.17 року;

2. Клименко О.П., доцент кафедри інтегрованих технологій та метрології.
Експертна комісія встановила невідповідність вказаних відомостей показникам 1, 2, 3. 

Натомість комісією встановлено наступні досягнення доцента Клименка О.П.:
2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю 
п ’ять досягнень;

1. Взаємозв'язок між мікротвердістю і магнітним опором електроосаджених сплавів 
Fe-Cr, Fe-Ni / Є.В. Колесник, О.П. Клименко, А.М. Дудка // Наукові вісті НУТУ «КПІ». -2015, - 
№2. С. 65-72.

2. Оцінка невизначеності вимірювання критичної температури при дослідженні 
фазового переходу напівпровідник-метал у діоксиді ванадію / А.Ю. Карніна, О.П. Клименко, О.П. 
Мисов // Системи обробки інформації. -20015. -випуск 6(131). С. 84-87.

3. Разработка режима термомеханической обработки катанки из стали 85, 
микролегированной бором, на основе закономерностей превращений аустенита при непрерывном 
охлаждении / Парусов Э.В., Парусов В.В., Сагура Л.В., Синак А.И., Клименко А.П. // МиГП 2015, 
№3, С.54-58.

4. Data-based metod for the determination of temperature depedense of heat capacity of 
highly dispersed powders / A/Kamina, A. Girenko, A, Klimenko, O. Mysov // Econtechmod. An 
international quaterly journal 2015. Vol. 3. №. 4, C. 23-28.

5. Модель перлитного превращения на основе дислокационного механизма / 
В.В. Парусов, Э.В. Парусов, Л.В. Сагура, И.Н. Чуйко, А.И.Сивак, А.П. Клименко // Обработка 
материалов давлением. -  2015. -  № 2(41). С. 90-97.
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6. Development of thermomechanical treatment of coil rolled products made of steel C86D 
micro-alloyed with boron / E.V.Parusov, V.V.Parusov, L.V.Sagura, A.I.Sivak, A.P.Klimenko, A.B. 
Sychkov // Metallurgical and Mining Industry. 2016. -  № 6. -  P. 70-74.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, 
іншим центральним органом виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії 
(у разі співавторства — з фіксованим власним внеском) — Клименко, А.П. Магнитное 
превращение и структура сталей: монография. 7  А.П. Клименко, Е.А. Клименко. — 
Днепропетровск: Пороги, 2017. — 172 с. ISBN 978-617-518-328-1.

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на 1 етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у  
складі організаційного комітету /журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком /  проблемною групою, або виконання обов ’язків куратора групи; керівництво 
студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та 
Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту — Куратор групи 2-АВП,МС-26.

3. Чернишов А.А., доцент каф. обчислювальної техніки та прикладної математики.
Експертна комісія встановила невідповідність вказаних відомостей показникам 2, 11. 

Натомість комісією встановлено наступні досягнення доцента Чернишова А.А.:
5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання «суддя міжнародної категорії» — Договір про співробітництво між ДВНЗ 
УДХТУ та Numerical Algorithms Group Ltd. (Оксфорд OX28DR, Великобританія) від 01.02.2016 р., 
№12-235;

10) організаційна робота у  закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) 
закладу освіти/факультету/відділення (наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 
установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

1. Відповідальний за дистанційну освіту в університеті (розпорядження ДВНЗ УДХТУ 
від 20.04.16 р., №16.

2. Керівник курсів перепідготовки «Математичні моделі та застосування ЕОМ і 
комп’ютерних технологій у хімічній біотехнологічній та харчових галузях промисловості». Наказ 
№11-к від 11.01.2017 р.

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної 
роботи студентів та дистанційного навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування:

1. Чернишов А.А., Підгорна Л.В., Куліков С.І. Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт для студентів І-ІІІ курсів усіх спеціальностей (Excel, Mathcad) -
Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2013, -56 с.

2. Чернишов А.А., Іванченко О.В., Підгорна Л.В. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт для студентів І-ІІІ курсів технологічних та механічних спеціальностей (Word, 
Delphi) - Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2013, -55 с.

3. Чернишов А.А., Волкова С.А., Куліков С.І. Методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт для студентів І-ІІІ курсів усіх спеціальностей (Excel, Mathcad) -
Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ, 2016, - 73 с.
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Таблиця 4.1 -  Кадрове забезпечення підготовки бакалаврів з напряму 6.050502 - 
«Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка»)

9

Цикли підготовки за 
навчальним планом

Проведення лекцій з навчальнго 
педагогічними працівниками відпс 

основним місцем

[ дисциплін науково- 
)відної спеціальності за 
роботи

ПриміткаВсього, 
год / %

які мають 
науковий ступінь 

та/або вчене 
звання

які мають науковий 
ступінь доктора наук 

або вчене звання 
професора

годин % годин %
Усі дисципліни
підготовки
бакалаврів

1376/100 1320 96 288 21 -

Гуманітарної та 
соціально- 

економічної 
підготовки

136 112 82 - - -

Математичної та 
природничо- 

наукової 
підготовки

568 568 100 192 34 5 докторів 
наук, проф.

Професійної та 
практичної 
підготовки

672 616 92 96 14 3 доктори 
наук, проф.

Кількість лекційних годин на одного викладача не перевищує 240 годин на рік, а загальна 
кількість дисциплін кожного з викладачів, не перевищує 5.

Аудиторне навчальне навантаження викладачів кафедри на 2017/2018 навчальний рік в 
середньому складає 675 годин, за рахунок наявності перехідних навчальних планів. 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).

Висновок: якісний склад науково-педагогічного персоналу, який здійснює підготовку 
бакалаврів за напрямом 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») відповідає 
кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
відповідно до постанови КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187.

5 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

За кафедрою машинобудування та інженерної механіки для організації та проведення 
навчальної та науково-дослідної роботи закріплено приміщень із загальною площею 956,2 м2, у 
тому числі навчальні приміщення площею 784,1 м2, серед яких:

-аудиторії для лекційних та практичних занять загальною площею 137,9 м2;
-лабораторії професіонально-технічного і спеціального профілю площею 525,5 м2; 
-компютерні лабораторії загальною площею 120,7 м2.

Кафедра має наступні спеціалізовані лабораторії для навчального процесу: 
лабораторія верстатів;
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- лабораторія різання та технології машинобудування;
- лабораторія динаміки триботехнічних систем; 

лабораторія зварювання;
- лабораторія різального інструменту;

наукова лабораторія композиційних матеріалів та нанокомпозитів; 
наукова лабораторія триботехнічного матеріалознавства у машинобудуванні.

Приміщення кафедри та навчально-лабораторна база для підготовки бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» відповідають санітарно-гігієнічним нормам. У них 
створено відповідні умови експлуатації лабораторного обладнання, серед якого двадцять один 
металообробний верстат, 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 252, кругломір 
моделі 290, твердомір 2013 ТШСП та ін.

Лабораторно-практичні заняття з усіх дисциплін підготовки бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») повністю забезпечені 
необхідним обладнанням, приладами та інструментами, що дозволяє проводити якісне навчання 
студентів за заявленою спеціальністю. Наявне обладнання використовується також у наукових 
дослідженнях.

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

Матеріальна база ДВНЗ УДХТУ 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.

На 01.09. 2017 р. загальний контингент здобувачів освіти у ДВНЗ УДХТУ склав 2615 -  денна 
і 1452 -  заочна форма навчання. Всього 4067.

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) становить: 16899,2/4067 = 4,15 м2/на особу, що відповідає 
нормативним вимогам.

Кількість лекційних аудиторій загального призначення в університеті складає 35 аудиторій, 
в яких встановлено 16 мультимедійних проекторів. Фактична забезпеченість при їх одночасному 
використанні становить 45,7%. 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.

В університеті діє комп’ютерна мережа з виходом в Інтернет та 17 комп’ютерних класів. 
Робочі програми навчальних дисциплін 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. На даний час в університеті для забезпечення навчального процесу організовано 523 
робочих комп’ютерних місць, що складає 12,8 робочих комп’ютерних місць на 100 студентів.

Серед устаткування лабораторій є унікальне та багатовартісне 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 м . До послуг читачів три абонементи, читальні зали, філія бібліотеки в корпусі 
механічного факультету з читальним залом та абонементом; кабінет нормативно-технічних
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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 м2 на 220 посадкових місць.

Для вирішення питання фізичного розвитку студентів університет має сучасний 
спортивний комплекс, в т. ч. спортивно-оздоровчий табір на 250 місць. Спортивна база 
університету забезпечує в повному обсязі проведення навчальних занять зі студентами з фізичної 
підготовки.

Висновок: ознайомившись на місці з матеріально-технічним забезпеченням навчального 
процесу, комісія вважає, що стан матеріально-технічної бази ДВНЗ УДХТУ і кафедри технології 
машинобудування відповідає акредитаційним вимогам та потребам якісної підготовки бакалаврів 
за напрямом 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальності 131 - «Прикладна механіка») та 
забезпечує можливість ефективного проведення навчального процесу і організації науково- 
дослідної роботи.
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6 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Організація навчального процесу в ДВНЗ УДХТУ регламентується «Положення про 
організацію навчального процесу», яке затверджено наказом ректора №290 від 30.11.2015 р. 
Основою для організації навчально-методичного процесу є навчальні плани підготовки за 
напрямом і спеціальністю, які затверджені в установленому порядку та розроблені на їх основі 
робочі навчальні плани. Діяльність професорсько-викладацького складу кафедри планується в 
індивідуальних планах роботи викладачів, які містять усі види робіт та відповідають чинним 
вимогам нормування навчального часу.

Навчально-методичне забезпечення кафедри включає в себе навчально-методичні 
матеріали на паперових та електронних носіях, підручники і навчальні посібники, періодичні 
видання за профілем підготовки студентів, доступ до електронних ресурсів (в тому числі через 
мережу М етеї), сучасні комп’ютерні і мультимедійні засоби та новітнє програмне забезпечення.

В наявності є затверджені та узгоджені в установленому порядку освітньо-кваліфікаційна 
характеристика бакалавра напряму 6.050502 «Інженерна механіка», освітньо-професійна програма 
підготовки бакалаврів (в тому числі варіативна компонента), навчальний план підготовки 
бакалаврів, засоби діагностики якості вищої освіти.

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 
забезпечує належний рівень підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна 
механіка» (131 - «Прикладна механіка»). Наявність методичного забезпечення дисциплін 
навчального плану складає 100%.

7 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

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 створено на весь фонд бібліотеки, що дозволяє оперативно 
здійснювати пошук та оцінити забезпечення літературою дисциплін, що викладаються у ВНЗ.
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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 м2. 
До послуг читачів три абонементи, читальні зали, філія бібліотеки в корпусі механічного 
факультету з читальним залом та абонементом; кабінет нормативно-технічних документів.

Кількість посадкових місць в чотирьох читальних залах нараховує 310. Співвідношення 
кількості посадкових місць в читальних залах до загального контингенту студентів складає 
11,23%. 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 повністю 
покриває територію ВНЗ.

Фахові періодичні видання, які є в бібліотеці ДВНЗ УДХТУ та читальних залах, повністю 
відповідають потребам підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна 
механіка» (131 - «Прикладна механіка»)

Забезпеченість навчальними робочими програмами дисциплін, методичними вказівками до 
виконання лабораторних і практичних занять, самостійної роботи студентів, пакетами 
контрольних завдань для перевірки знань, методичними вказівками до виконання випускних 
кваліфікаційних робіт становить 100%. Переддипломна практика забезпечена методичними 
вказівками та програмами на 100%.

Наявність сучасної комп’ютерної техніки дозволяє вирішувати проблему забезпечення 
науково-педагогічних працівників комп’ютерними робочими місцями, а студентів -  вільним 
доступом до навчальних матеріалів з будь-якої дисципліни. В інформаційній мережі викладені 
електронні версії методичного забезпечення, конспектів лекцій, навчальних посібників та інших 
матеріалів, необхідних для самостійної роботи, до яких студенти всіх форм навчання мають 
вільний доступ.

Забезпеченість студентів підручниками та навчальними посібниками (в тому числі 
електронними), наявними у власній бібліотеці, складає 100%. Стан забезпеченості навчально- 
методичною літературою в університеті знаходиться у відповідності до стандартів та освітньо- 
професійних програм відповідної спеціальності.

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. Дані програми 
використовуються при проведенні лабораторних занять з дисциплін фахової підготовки: «САПР 
хіммаштехнологія», «Основи математичного моделювання». При підготовці бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») використовуються 
наступні програми: MathCAD, Delfi, Вертикаль, KOMnAC-3D (ліцензія №ДЛ-11-00148).

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

1. Ситар, В.І. Промислова екологія при виробництві та переробці полімерних 
матеріалів: 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: 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): навчальний посібник / С.О.Кіжаєв, О.Ф.Саленко, О.В.Стовпник. — Дніпро: Вид-во 
ДВНЗ УДХТУ, 2017. — 260 с.

Висновок: експертна комісія відзначає, що інформаційне забезпечення дисциплін дозволяє 
підтримувати належний рівень підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна 
механіка» (131 - «Прикладна механіка»).
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8 ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ІЗ

З метою діагностики результатів освітньої діяльності у ДВНЗ УДХТУ підготовки бакалаврів з 
напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») було 
проведено заміри залишкових знань з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, 
дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки та дисциплін професійної та 
практичної підготовки.

Гуманітарні й соціально-економічні дисципліни: «Історія України», «Історія української 
культури», «Економічна теорія».

Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки: «Електротехніка, електроніка 
та мікропроцесорна техніка», «Фізика», «Міцність та динаміка машин».

Дисципліни професійної та практичної підготовки: «Нарисна геометрія, інженерна та 
комп’ютерна графіка», «Технологічні основи машинобудування», «Основи охорони праці».

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. Організацію проведення 
контрольних замірів орієнтовано на індивідуалізацію завдань для кожного студента. ККР 
виконуються студентами в аудиторії в присутності викладачів. Усі 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 бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - 
«Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») при самоаналізі й під час роботи експертної 
комісії

Показники успішності Результати самоаналізу ККР при експертизі Розбіжність
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Історія України
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 71,4 57,1 -14,3
Середній бал 4,0 3,7 -0,3

Історія української культури
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 100 100 0
Середній бал 4,0 4,0 0

Економічна теорія
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 80,0 80,0 0
Середній бал 3,8 3.8 0

Усього за циклом
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 80,0 79,0 -1,0
Середній бал 3,9 3,8 -0,1

Дисципліни математичної та природничо-наукової підготовки

Електротехніка, електроніка та мік]ропроцесорна техніка
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 71,4 66,0 -5,4
Середній бал 3,7 3,7 0

Фізика
Абсолютна успішність, % 100 100 0
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Якість, % 58,3 56,3 -2,0
Середній бал 3,6 3,6 0

Міцність та динаміка машин
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 91,7 75,0 -16,7
Середній бал 4,0 3,9 0.1

Усього за циклом
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 70,0 66,0 -4,0
Середній бал 3,8 3,7 од

Дисципліни професійної та практичної підготовки

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 78,6 75,0 -3,6
Середній бал 4Д 3,9 -0,2

’ехнологічні основи машинобудування
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 75,0 68,8 -6,2
Середній бал 3,9 3,8 -0,1

Основи охорони праці
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 75,0 60 -15,0
Середній бал 3,8 3,6 -0,2

Усього за циклом
Абсолютна успішність, % 100 100 0
Якість, % 81,2 67,9 -13,3
Середній бал 3,9 3,8 -0,1

Виявлені експертною комісією результати К <СР знаходяться на рівні встановлених
нормативів. Це свідчить про те, що рівень підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - 
«Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») знаходиться на належному рівні й 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%.

Курсові проекти для бакалаврів із дисциплін «Деталі машин» (6 семестр); «Різальний 
інструмент» (6 семестр); «САПР хіммаштехнологія» (8 семестр); «Теоретичні основи технології 
виробництва деталей та складання машин» (8 семестр) повністю виконуються за реальною 
тематикою 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 бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка»)_____________________

Показники успішності Оцінка викладача Оцінка експерта Розбіжність
Деталі машин

Середній бал 3,9 3,78 -0,12
Різальний інструмент

Середній бал 4,2 4,0 -0,2
САПР хіммаштехнологія

Середній бал 4,4 4,21 -0,19
Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин

Середній бал 4,4 4,26 -0,14
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На підставі результатів перевірки експертна комісія констатує, що рівень курсових 
проектів бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна 
механіка») відповідають сучасним вимогам Міністерства освіти і науки України. Виконані курсові 
проекти відповідають освітньо-кваліфікаційній характеристиці на 100%; із використанням ПЕОМ 
-  100% і мають теми реального спрямування до 100%. Експертною комісією було перевірено 
більше 20% бакалаврських робіт. Результати перевірки наведено в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3 - Результати перевірки робіт бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 -

15

«Інженерна механіка» (13 - «Прикладна механіка»)

№
п/п

Прізвище,ім’я 
та по батькові 

студента
Тема бакалаврської роботи

Оцінка захисту 
проекту(роботи)
ДЕК експерта

1. Дерюга Вікторія 
Володимирівна

Конструкторсько-технологічне забезпечення 
виготовлення черв’яка редуктора НП401 в 
умовах середньосерійного виробництва

5 5

2. Суворов Артем 
Андрійович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню пальців кривошипно-шатуного 
механізму з річною програмою 20000 шт.

4 4

3. Терентьев
В’ячеслав
Володимирович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню вала електродвигуна ММТ- 
3000М з річною програмою 30000 шт.

5 4

4. Трубчанінов
Владислав
Олегович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню вала відцентрового насосу ВНС- 
180/170 з річною програмою 10000 шт.

5 5

5. Дишлик Богдан 
Олександрович

Організація виробництва деталі «вал-шестерня» 
(креслення К 10У.06.008) за середньосерійним 
типом машинобудівного виробництва.
Спец, частина: розробити та порівняти три 
варіанти тех. процесу механічної обробки на 
базі заданого набору технологічного 
устаткування.

5 4

6. Момот Василь 
Васильович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню валів приводу переднього 
ведучого моста автомобіля КРАЗ-260 з річною 
програмою 50000 шт.

4 4

7. Г онзур Денис 
Олегович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню наконечників електронасосу 
харчового ПЦН-25/30 з річною програмою 
15000 шт.

3 3

8. Сульжук Сергій 
Сергійович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню валу асинхронного 
електродвигуна АД-90 з річною програмою 
100000 шт.

4 4

9. Новіков Михайло 
Михайлович

Конструкторсько-технологічне забезпечення 
виготовлення корпусу 1КД88.12.05 в умовах 
середньосерійного виробництва.

5 5
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10. Липська Г анна 

Вадимівна
Конструкторсько-технологічне забезпечення 
виготовлення корпусу гідронасоса НК-12 в 
умовах середньосерійного виробництва.

5 5

11. Ізотов Михайло 
Володимирович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню вала паливного електродвигуна 
МП-50Б з річною програмою 15000 шт.

5 5

12. Кононенко
Олександр
Сергійович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню валу паливного насосу НТ70Д1 з 
річною програмою 10000 шт.

5 5

13. Куценко Богдан 
Сергійович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню валів відцентрового насосу 
Грі60/31,5 з річною програмою 12000 шт.

5 5

14. Фрізен Артем 
Леонідович

Створення безакумуляторної системи 
запалювання мотоциклу Дніпро-11 з двигуном 
К-50 та розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню модернізованого валу якоря.

5 5

15. Саянов Дмитро 
Ігорович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню цапфи лівої сепаратора ПБМ-ПП- 
90/250 з річною програмою 12000 шт.

5 5

16. Поліщук Андрій 
Андрійович

Розробка технологічного процесу та 
організаційно-економічних заходів по 
виготовленню валу відцентрового насосу 
2ЦНо50-32 з річною програмою 10000 шт.

5 5

17. Шатнюк Михайло 
Русланович

Розробка з використанням елементів САПР, 
оптимізація та техніко-економічне 
обґрунтування виготовлення за серійним типом 
виробництва золотника гідророзподілювача 
згідно заданого креслення.
Спец, частина: розробити та порівняти три 
варіанти тех. процесу механічної обробки.

5 5

Для бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна 
механіка») середній бал оцінки кваліфікаційних бакалаврських робіт при захисті складав -  4,7. За 
оцінкою експертної комісії -  4,58. Розбіжність -  0,12. Перевірка всіх бакалаврських робіт за 2013— 
2017 навчальний рік показала достатню якість їх підготовки.

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

Виконані бакалаврські роботи відповідають кваліфікаційній характеристиці на 100%; із 
використанням ПЕОМ -  100%; із застосуванням сучасного обладнання та методик досліджень -  
100%; мають теми реального спрямування — на 100%. При аналізі бакалаврських 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 бакалаврських робіт більшості бакалаврів з 
напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») визначалась 
об'єктами й технологіями сучасних вітчизняних промислових підприємств регіону та є пов’язаною 
з проектуванням технологічного процесу виготовлення деталей, створенням ефективних програм 
для верстатів з ЧПУ, раціонального вибору різального й вимірювального інструментів.
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У результаті проведеної перевірки окремих бакалаврських робіт, а також відгуків з 
підприємств, організацій і установ, комісія зазначає: теми бакалаврських 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.

Практична підготовка бакалаврів з напряму 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - 
«Прикладна механіка») проводиться згідно з Положенням про проведення практики студентів та 
програм практик, які розроблено кафедрою та затверджено на її засіданні. Програми практик 
студентів містять таку інформацію: мета, задачі та зміст практики, бази практики, організація та 
керівництво практикою, підведення підсумків, вимоги до звіту та його структура.

Навчальний план бакалаврів передбачає переддипломну виробничу практику. 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 обраних деталей, їх роботи та аналізом 
заводських технологій виготовлення. Крім того у звітах міститься інформація щодо оптимізації 
виробничих процесів, розробки елементів САПР, аналізу сучасних методів підвищення якості. 
Оцінки звітів студентів з переддипломних практик в основному співпадають з оцінками експертів. 
Звіти студентів з практик відповідають вимогам програми практичної підготовки й 
кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

Для організованого проведення практик в університеті функціонує спеціальний відділ, який 
забезпечує студентів базами практики, бере 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 виконання курсового й дипломного проектів за визначеною темою. 
Підприємствами, на яких організовано практику студентів, зокрема, є: ПАТ «Дніпропетровський 
агрегатний завод», ПАТ «Дніпрополімермаш», ПрАТ «НПО Дніпропрес», ПАТ «Дніпроважмаш», 
ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцію); ТОВ «Дніпровський завод 
спецінструменту», ТОВ Технічний центр «ВаріУс», ТОВ «Укрспецналадка» та ін.

Організаційно-методичне забезпечення у вигляді методичних рекомендацій до виконання 
кваліфікаційних робіт за своїм змістом відповідає вимогам вищої школи; тематика бакалаврських 
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 беруть участь у Всеукраїнських 
олімпіадах з технології машинобудування та студентських конкурсах.

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.);

Під керівництвом доцента Кіжаєва С.О. студент кафедри Шатнюк М.Р. отримав грамоту за 
кращу роботу в КОМПАС 3D 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.).
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Канд. техн. наук, доценту Стовпнику О.В. у 2017 році присвоєно кваліфікація 
«Внутрішній аудитор систем менеджменту якості» відповідно до вимог і положень стандартів 180 
17025:2005 таІБО 19011:2011».

У 2016 році під керівництвом професора Анісімова В.М. студент 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 грамотами за активну участь у II етапі 
Всеукраїнської олімпіади з Технології машинобудування (м. Одеса, 2016 р., 2017 р.).

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

У 2015 році нагороджено почесною грамотою студента Соляника 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 нагороджено грамотою студента Студинського 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 2013 року); нагороджено грамотою студента 
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 
та дипломних проектів відповідають критеріям та вимогам щодо якісної підготовки бакалаврів з 
напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка»).

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 з розробки технологій електроструменевої та електроіскрової обробки, вивчення 
впливу режимів обробки на структуру й хімічний склад поверхонь деталей машин. У результаті
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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 1.1 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 знакозмінних 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» та ін.

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».

У 2014 році 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. «Еідродинамічні 
кавітатори для інтенсифікації процесів гомогенізації в рідинних середовищах», Лободенко А.В. 
«Полімерні композити триботехнічного призначення на основі фенілону з застосуванням 
термічної обробки», Клименко А.В. «Технологія отримання композиційних покриттів на основі 
фенілону для виробів триботехнічного призначення».

Викладачами кафедри щорічно видаються статі у фахових виданнях, у тому числі тих, що 
входять до наукометричних баз даних, рекомендованих МОН України. У наукових журналах та 
збірках матеріалів науково-технічних конференцій за останні 5 років опубліковано близько 100 
наукових статей та тез доповідей.

Наукова робота студентів провадиться в межах наукових напрямів кафедри 
машинобудування та інженерної механіки. Студенти кафедри приймають активну участь в 
публікації статей та тез доповідей на конференціях у співавторстві з викладачами кафедри.

За період з 2013-2017 рр. держбюджетні науково-дослідні роботи виконувалися з 
залученням студентів 3-5 курсів. Підсумком такої співпраці являється щорічний захист 
бакалаврських 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: 
«Современные направления теоретических и прикладных исследований» (м. Одеса), 
«Поликомтриб» (м. Еомель, Беларусь), «Хімія та сучасні технології» (м. Дніпропетровськ), 
«Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» (м. Львів), «Сучасні технології 
промислового комплексу» (м. Херсон) та інші.

На базі випускової кафедри функціонують студентські наукові семінари та проводяться 
олімпіади, конкурси, студентські наукові конференції.
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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, і підтверджує її відповідність вимогам 
акредитації.

10. ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

У ДВНЗ УДХТУ діє внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 
університету, положення про яку введено наказом ректора від 27.02.2017 р. за № 52.

Внутрішньо-університетська програма забезпечення якості освіти, крім моніторингу 
багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи цінностей, традицій і норм, як 
загально-університетського рівня, так і академічних підрозділів -  факультетів та кафедр, які й 
визначають ефективність діяльності у цьому напрямі.

Система забезпечення якості діяльності реалізується за рахунок залучення усіх працівників 
університету (адміністрація, керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні і наукові 
працівники, навчально-допоміжний, адміністративно-господарський персонал) та студентів. З 
метою реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності університету 
виконуються наступні заходи.

1. Вдосконалення навчальних програм з метою забезпечення зростання їх привабливості і 
прозорості для потенційних споживачів, забезпечення академічної мобільності студентів та 
підвищення здатності випускників до працевлаштування:

- адаптація навчальних планів підготовки за освітньою програмою підготовки здобувачів вищої 
освіти першого бакалаврського рівня, за освітньо-професійною та освітньо-науковою підготовкою 
здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня з урахуванням побажань та рекомендацій 
роботодавців, фахівців і академічної спільноти (на регіональному/національному/європейському 
рівні);

- проведення типових видів занять випускників (карта професій) з визначенням критеріїв, 
за якими оцінюються досягнення студентами цілей навчальної програми та рівня їх фахової 
підготовки;

- удосконалення навчальних планів підготовки за напрямом/спеціальністю, сформованих 
шляхом опанування навчальних дисциплін загальнонаукової та фундаментальної підготовки, 
базових професійно-орієнтованих дисциплін спеціальностей;

- посилення практичної підготовки студентів (виробнича, переддипломна, педагогічна та 
науково-дослідна практики), передбачених навчальними планами. Програми практики, обсяги, 
види практичної підготовки і терміни її проведення узгоджується з потенційними роботодавцями;

- розробка тематичних програм підвищення кваліфікації фахівців-практиків, які 
формуються випусковими кафедрами на замовлення роботодавців і відповідно до узгоджених із 
роботодавцями вимог (обсяги, тривалість, вимоги до оцінювання тощо). Термін існування таких 
програм і порядок їх оновлення визначаються замовником.

2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і забезпечення їх 
вмотивованості до розвитку.

Підвищення кваліфікації працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються 
між закладом-замовником та закладом-виконавцем. Навчання працівників здійснюється за 
наступними видами: довгострокове підвищення кваліфікації та короткострокове підвищення 
кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, вебінари, 
«круглі столи» тощо). Навчання працівників здійснюється відповідно до затвердженого 
керівником закладу-замовника плану-графіка за денною, заочною та дистанційною формами 
навчання.

В університеті діє процедура конкурсного відбору та призначення на посаду науково- 
педагогічних працівників, яка передбачає:

- визначення відповідної кваліфікації та/або високий фаховий рівень у відповідній науковій 
галузі, рівень компетентності, вміння і досвід ефективно передавати студентам свої знання;
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- порядок допуску до читання лекцій викладачів, які не мають наукового ступеня та/або 
вченого звання;

- систему оцінювання ефективності роботи викладачів, заохочень, накладання 
дисциплінарних стягнень, дострокового припинення трудових відносин тощо, враховуючи оцінку 
ефективності роботи викладача.

3. Вдосконалення методів викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання:
- на рівні структурних підрозділів розроблені і впроваджені мультимедійні технології при 

викладанні навчальних дисциплін, як у лекційних заняттях, так і при проведенні лабораторних 
робіт (віртуальні лабораторії);

- розроблена система оцінювання знань студентів, яка забезпечує прозорість їх оцінювання, 
необхідну гнучкість і варіативність системи знань студентів, зворотний зв’язок;

- розроблено положення про порядок створення та організації роботи Державних 
екзаменаційних комісій.

4. Політика університету щодо формування контингенту студентів.
Відбір молоді на навчання в університет забезпечується профорієнтаційною роботою з 

випускниками за попереднім рівнем освіти, правилами вступу до ВНЗ, наявністю привабливих 
програм підготовки для абітурієнтів, їхніх батьків, роботодавців.

5. Встановлення зворотних зв’язків між учасниками навчального процесу.
В університеті проводяться регулярні загальні і тематичні соціологічні опитування, які 

дозволяють отримати максимально об’єктивну оцінку суб’єктивного бачення студентами, 
викладачами, навчально-допоміжним та адміністративно-господарським персоналом стану справ в 
університеті загалом, сприйняття/несприйняття, розуміння/нерозуміння ними конкретних рішень і 
дій, персоналій тощо.

6. Самооцінка ефективності діяльності із забезпечення якості освіти.
Для системного моніторингу якості і задоволення потреб студентів створено і постійно 

підтримується інформаційна система з базою даних, яка відображає відгуки та оцінку студентами 
навчальних програм, які вони виконують, та результати студентських опитувань і відгуків щодо 
ефективності роботи викладачів. Доступ до цієї системи є публічним і прозорим.

7. Присутність університету в національних і міжнародних програмах підготовки фахівців з 
вищою освітою та підвищення академічної мобільності студентів.

В університеті діє центр міжнародного співробітництва та академічної мобільності, 
основними функціями якого є співпраця з вищими навчальними закладами та підприємствами 
зарубіжжя, державними органами та громадськими організаціями, що діють на території України 
та мають на меті здійснення наукової та освітньої діяльності міжнародного рівня та забезпечення 
академічної мобільності студентів, наукових та науково-педагогічних працівників.

Висновок: експертиза зазначає, що рівень внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності дозволяє здійснювати підготовку бакалаврів за напрямом 6.050502 «Інженерна 
механіка» (131 -  «Прикладна механіка») на рівні сучасних вимог.
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11. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ 
ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ

У період з 2013 року у Державному вищому навчальному закладі «Український державний 
хіміко-технологічний університет» проведено такі перевірки контролюючих органів:

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

(Наказ ректора № 67 від 25 вересня 2013 р.).
2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

21.01.2013 р. №122л проводилась акредитаційна експертиза у Державному вищому навчальному 
закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» з дотримання основних вимог 
акредитації. Експертна комісія висловила ряд зауважень (рекомендацій), які враховані протягом 
міжакредитаційного періоду:

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

Заходи: Укладено нові договори із наступними підприємствами: Державне підприємство 
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»; Державне підприємство «Виробниче 
об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.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.

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

Заходи: Кафедра машинобудування та інженерної механіки співпрацює з науковцями Науково- 
дослідного інституту технології та обладнання переробки пластмас (НДІТОПП) при Пекінському 
університеті хімічної технології (ПУХТ, м. Пекін, КНР).

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 композитьі и трибология (Поликомтриб)” (Гомель, Білорусь).

За результатами 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.

Кафедра приймає участь у пілотному українсько-німецькому проекті щодо впровадження 
дуальної освіти у вищій школі.

Зауваження: 3 метою поглиблення наукової складової при підготовці магістрів вважаємо за 
доцільне збільшити кількість професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін у навчальному 
плані підготовки магістрів

Заходи: Експертиза магістерських програм не відноситься до компетенції експертної 
комісії.

Зауваження: Виокремити напрямок магістерської програми, що відображає специфіку 
технології хімічного машинобудування

Заходи: Експертиза магістерських програм не відноситься до компетенції експертної 
комісії.

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

Заходи: 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.

Зауваження: Передбачити виокремлення лабораторії різання у окрему лабораторію
Заходи: На базі виробничої майстерні кафедри машинобудування та інженерної механіки 

створено широкопрофільну лабораторію різання та технології машинобудування (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 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.

Зауваження: Активізувати роботу провідних науково-педагогічних працівників щодо 
підготовки україномовних підручників і навчальних посібників з грифом МОН України
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Заходи: За останні роки провідними науково-педагогічними працівниками кафедри значно 
активізовано роботу щодо підготовки україномовних підручників і навчальних посібників. Видано 
три навчальних посібники:

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.

Готуються до видання у 2018-2020 рр. ще 3 навчальних посібники та 2 монографії.

Висновок: комісія зазначає, що зауваження (рекомендації) контролюючих органів у період 
з 2013 по 2018 рр. за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (131 -  «Прикладна механіка») 
повністю враховано.
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12. ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС ПОПЕРЕДНЬОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ПОДАНЙХ ДО МОН УКРАЇНИ АКРЕДИТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

№
з/п Зауваження Заходи по усуненню

1 Згідно з даними акредитаційної справи 
по показникам формування контингенту 
(кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, які прийняті на скорочений 
термін навчання) не відповідають даним 
ЄДЕБО та відсутні дані за 2017/2018 н.р.

Дані фактичного контингенту наведені в 
акредитаційній справі не відповідають 
даним ЄДЕБО.

2016-2017н.р. (денна форма навчання)
1 2 3 4

за  даними ЄДЕБО 4 7 5 19
за даними табл. 3.3. 19 20 5 8

Комісія встановила наступне:
- розбіжності між даними ЄДЕБО і табл. 3.3 
акредитаційної справи обумовлені 
неузгодженістю обліку контингенту студентів 
зі скороченим терміном навчання за 
статистичною звітністю (форма 2.3-нк) та 
ЄДЕБО, а також різним трактуванням понять 
року навчання, курсу навчання і випускного 
курсу — в таблиці 3.3 вказано сумарний 
контингент студентів денної форми навчання 
за формою статистичної звітності станом на
01.10.2016 р., згідно якого студенти зі 
скороченим терміном навчання вважаються 
студентами першого та другого року 
навчання;
- контингент випуску 2017 р. станом на
01.10.2016 р. склав 21 особу (8 осіб 4 року 
навчання з нормативним терміном і 13 осіб 
другого року навчання зі скороченим 
терміном). За даними табл. 3.3 13 осіб зі 
скороченим терміном навчання випуску 
2017 р. облікуються як студенти другого року 
навчання. За фактом випуск 2017 р. налічує 
19 осіб денної форми навчання, що 
узгоджується з даними ЄДЕБО (колонка 4), 
зокрема 7 осіб 4-го року нормативного 
терміну навчання (1 особа відрахована) і 12 
осіб 2-го року зі скороченим терміном 
навчання (1 особа відрахована).
- станом на 01.10.2016 р. на перший курс 
фактично зараховано 4 особи на базі повної 
середньої освіти (завершення навчання в 
2020 р.) і 15 осіб на скорочений термін 
навчання (завершення навчання в 2018 р.), що 
разом складає 19 осіб, які вказані в табл. 3.3 як 
студенти першого року навчання;
- виконана відповідальними особами ДВНЗ 
УДХТУ перевірка контингенту студентів, що 
завершують навчання в 2018 р., за даними 
ЄДЕБО показала, що станом на 27.02.2018 р. 
на обліку в базі знаходиться 12 осіб другого 
року навчання зі скороченим терміном (З 
особи із 15, що поступили в 2016 році, є 
відрахованими) і 5 осіб четвертого року 
навчання за нормативним терміном. Витяг з 
бази ЄДЕБО додається у додатку.
Таким чином експертна комісія вважає 
вказані в матеріалах акредитаційної справи
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дані про фактичний контингент здобувачів 
вищої освіти достовірними.

3 В акредитаційній справі відсутня 
інформація про оновленість навчальної 
літератури та забезпеченість періодичними 
фаховими виданнями на 2018 р.

Згідно довідки науково-технічної 
бібліотеки ДВНЗ УДХТУ кафедрою 
машинобудування та інженерної механіки 
подана заявка на 2018 р. щодо закупівлі нової 
навчальної літератури та періодичних 
фахових видань (6 періодичних видань) за 
напрямом підготовки 6.050502 -  «Інженерна 
механіка» (спеціальністю 131 -Прикладна 
механіка). Крім того, слід зазначити, що 
науково-технічна бібліотека ДВНЗ УДХТУ 
має вільний доступ до науковометричних баз 
даних «Scopus» та «Web of Science» та до 
провідних бібліотек України.

4 Стор.185 -  угоди про проходження 
практики закінчили свій термін дії, а також 
термін проведення практики не відповідає 
даним графіку навчального процесу. 
З’ясувати та відобразити в експертних 
висновках.

Експертна комісія встановила, що дійсно в 
акредитаційній справі допущена помилка. 
Фактично переддипломна практика 
проводиться у 8-му семестрі і триває 3 тижні 
у відповідності до навчального плану 2015 р. 
Угоди про проходження практики 
укладаються згідно типового договору на 
проходження практики студентів ДВНЗ 
УДХТУ з терміном дії 5 років. Таким чином 
всі договори на даний час є чинними. Крім 
того практикується укладання персональних 
договорів, які діють до закінчення студентом 
навчання, включно із навчанням в 
магістратурі.

5 Порушено вимоги Наказу 
МОНмолодьспорт №689 від 13.06.2012 - за 
даними акредитаційної справи кількість 
студентів, які виконували ККР (денна 
форма навчання): 1 курс-3, 2-7, 3-19, 4-20 
студентів. Заданими ЄДЕБО: 1 курс -7, 2-4, 
3-7, 4-5. Повідомляємо, що під час 
виконання ККР показники абсолютної 
успішності розраховуються від загальної 
кількості студентів у навчальній групі.

Дане зауваження пов’язане із 
зауваженнями п. 1 і п. 2. Розбіжності у 
контингенті виникли у зв’язку з тим, що 
студенти, які прийняті за скороченим 
терміном навчання показані не на 3 та 4 
курсах (за випуском), а на 1 та 2 курсах (за 
прийомом).

Тому при виконанні ККР їх було занесено 
до 3 та 4 курсу. Також при виконанні ККР з 
дисципліни «Історія української культури» 
студентами групи 1-ТМ-28, яка налічує 4 
студенти, один студент іноземного 
походження Шукуров Х.У. мав право не 
вивчати дану дисципліну (згідно наказу МОН 
України №260 від 4 квітня 2006 р. «Про 
вивчення української (російської мови) 
іноземними студентами і аспірантами». Тому 
кількість студентів 1-го курсу, які виконували 
ККР, дорівнювала 3.

Також невідповідність з ЄДЕБО є 
пов’язаною з тим, що на момент проведення 
самоаналізу студент Новіков І.В. (гр. З-ТМ-16 
зі скороченим терміном навчання) (наказ 
№82-к/с від 20.04.2017 р.) та Шалабодін С.В.
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(гр. 4 - ТМ-14 з нормативним терміном 
навчання) (наказ №82-к/с від 20.04.2017 р.) 
були відраховані, а студент Сухонос Е.В. був 
поновленим в гр. 4-ТМт-15 зі скороченим 
терміном навчання (наказ №38-к/с від
03.02.2017 р.).

З гр. 4-ТМт-15 зі скороченим терміном 
навчання також був відрахованим студент 
Щербінін О.В (наказ №35-к/с від
31.01.2017 р.).

Дані відомості відображено в таблиці 3.3 
акредитаційної справи.

6 В акредитаційній справі відсутня 
інформація про місце проведення , угоди 
ознайомчої технологічної та польових 
практик, а також вони відсутні в графіку 
навчального процесу.

Відповідно до навчального плану 
підготовки бакалаврів за напрямом 6.050502 -  
«Інженерна механіка», затвердженого в 
установленому порядку, ознайомча, 
технологічна та польова практики не 
передбачаються.

7 В навчальному плані для напряму 162- 
загальна кількість аудиторних годин 
складає 2896 год., самостійна работа -  
1440+3120 год., тому 2896+1440+3120=7456 
год. загального обсягу (7456/240=31,07 
год.), що є порушенням Закону про вищу 
освіту ст.1 п.14 -  обсяг одного кредиту 
ЄКТС становить 30 годин. З’ясувати та 
відобразити в експертних висновках.

Під час акредитаційної експертизи у ДВНЗ 
УДХТУ комісія перевірила навчальні плани 
напряму 6.050502 -  «Інженерна механіка» 
(додаток Г акредитаційної справи).
Комісія засвічує таке:
1) звіт про освітню діяльність з напряму 
підготовки 6.050502 -  «Інженерна механіка» 
формувався на основі навчального плану 
набору 2015-2016 н.р.
2) тривалість підготовки бакалавра за денною 
формою навчання становить 3 роки 10 місяців 
із загальним обсягом кредитів ЄКТС - 240; 
загальним обсягом годин - 7200 (1 кредит ЄКТС = 
7200/240=30 годин).

3) перевищення обсягу аудиторних годин 
(256 годин) у начальному плані пов'язано з 
внесенням до загальної суми годин, які 
виділені на навчальні заняття з позакредитної 
дисципліни «фізична культура» і до загальної 
суми кредитів не додаються (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 
11.01.2006 р. № 4 та Лист Міністерства освіти 
і науки України від 13.03.2015 р. №1/9-126).

8 Порушено вимоги Ліцензійних вимог 
провадження освітньої діяльності (п.10 
додаток 5.п.1) -  відсутня інформація про 
наявність навчальних контентів та питань, 
задач, завдань або кейсів для поточного 
підсумкового контролю, завдань по ККР.

Комісія перевірила фактичний стан 
комплексу навчально-методичного 
забезпечення і встановила:
- всі навчальні дисципліни забезпечені 
необхідними навчально-методичними 
матеріалами на 100%;

виявлені попередньою експертизою 
порушення обумовлені неправильним 
заповненням табличних форм і мають 
виключно технічний характер.
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13. ПОКАЗНИКИ ВІДПОВІДНОСТІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.050502 - «ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА» 
(131 - «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА») 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 бакалаврів з напряму підготовки 
6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») наведено у таблиці 12.1 «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»

Таблиця 12.1 - Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов при підготовці здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») (згідно з постановою КМУ №1187 від 30.12.2015 р. та наказу 
МОН № 689 від 13.06.2012 р, ______________________________________________________

Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення 
показника (нормативу) 

за першим 
(бакалаврським) 

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

Започаткування провадження освітньої діяльності
1.1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти + + відповідає

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

+ відповідає

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

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

+ + відповідає
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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)

+ + відповідає

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 96 +46

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

10 21 +11

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

10 100 +90

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

підпункти 
1— 16 пункту 5 

приміток
+ відповідає
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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 — — —

3) з науковим ступенем або вченим званням + + відповідає

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

+ + відповідає

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

Започаткування 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)

2,4 4,15 +1,75

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 + + відповідає

2) пунктів харчування + + відповідає

3) актового чи концертного залу + + відповідає

4 )спортивного залу + + відповідає

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає

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

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

+ + відповідає

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

Започаткування провадження освітньої діяльності

3.1. Наявність опису освітньої програми + + відповідає

3.2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки до 
нього

+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності

3.3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + відповідає

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

+ + відповідає

3.5. Наявність програми практичної підготовки, робочих програм 
практик

+ + відповідає

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

+ + відповідає

3.7. Наявність методичних матеріалів для проведення атестації 
здобувачів

+ + відповідає

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 електронному вигляді

не менш як чотири 
найменування

8 +4

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

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)

+ + відповідає

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)

50 100 +50

5. Якісні характеристики підготовки фахівців
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 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
5.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 80 +30
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5.2.2 Рівень знань студентів з математичної та природничо- 
наукової підготовки:
5.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
5.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 66 +16
5.2.3 Рівень знань студентів з дисциплін професійної та 
практичної підготовки:
5.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
5.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 67,9 +17,9
5.4. Організація наукової роботи

5.4.1 Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів — — —

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

— — —
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13. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
З метою подальшого покращення науково-методичного, матеріально-технічного, кадрового 

забезпечення та якості підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» 
(131 - «Прикладна механіка») на кафедрі машинобудування та інженерної механіки ДВНЗ УДХТУ 
експертна комісія вважає за доцільне висловити такі рекомендації:

1) продовжити роботу з підготовки та видання підручників навчальних посібників, зокрема у 
вигляді електронних видань;

2) на постійній основі доукомплектовувати бібліотеку новими відповідними підручниками та 
навчальними посібниками для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 131 — 
«Прикладна механіка».

3) вести систематичний пошук джерел поновлення матеріально-технічного забезпечення і 
наукової бази підготовки бакалаврів через участь в конкурсах проектів, отримання грантів, у тому 
числі міжнародних;

4) розширити перелік дисциплін за вільним вибором студентів при розробці нових 
навчальних планів підготовки бакалаврів за спеціальностями переліку 2015 року.

14. 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 бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») у цілому відповідає 
встановленим державним вимогам до акредитації освітньої діяльності за першим (бакалаврським) 
освітнім рівнем вищої освіти та забезпечує державну гарантію якості освіти.

Акредитаційна експертиза визначила можливість акредитації бакалаврів з напряму 
підготовки 6.050502 - «Інженерна механіка» (131 - «Прикладна механіка») у Державному вищому 
навчальному закладі «Український державний хіміко-технологічний університет» з ліцензованим 
обсягом освітньої послуги ПО осіб (за формами навчання: 60 денна, 50 заочна).

Голова експертної комісії,
завідувач кафедри комп’ютеризованого 
машинобудівного виробництва Івано- 
Франківського національного технічного 
університету нафти і газу, доктор технічних
наук, професор Панчук Віталій Георгійович

Член експертної комісії,
професор кафедри хімічного, полімерного і 
силікатного машинобудування Національного 
технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», доктор технічних наук, 
професор

З експертними висновками
ректор Державного вищого 
закладу «Український дер 
технологічний університет 
технічних наук, професор

Голова

Мікульонок Ігор Олегович

Півоваров Олександр Андрійович

В.Г. Панчук



Додаток до висновків _

Формування контингенту студентів ДВНЗ УДХТУ за напрямами підготовки (спеціальностями) за даними бази ЄДЕБО станом на 27.02.2018 року
Напрям підготовки 6.050502 інженерна механіка (Спеціальність 131 Прикладна механіка)

М еханічний ф акультет

Курс Особливості зарахування (поповнення) Напрям підготовки / спеціальність
г — Рі к завершення навчання Контин гент за 

амиС 2018 2019 2020 2021 2022 курс
денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна

1 курс

На базі ПЗСО (зарахування, поновлення, переведення, поверн. з акад. 
відпустки)

131 Прикладна механіка 7 1 7 1
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі ОКР МС (зі скороченим терміном навчання)
131 Прикладна механіка 12 12 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі ОКР МС (з нормативним терміном навчання на 2 курс)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі бакалавр (друга вища освіта)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

2 курс

На базі ПЗСО (зарахування, поновлення, переведення, поверн. з акад. 
відпустки)

131 Прикладна механіка 4 2 4 2
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі ОКР МС (зі скороченим терміном навчання)
131 Прикладна механіка І1 2  ? 8 12 8
6.050502 інженерна механіка о 0

На базі ОКР МС (з нормативним терміном навчання на 2 курс)
131 Прикладна механіка 1 0 1
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі бакалавр (друга вища освіта)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

3 курс

На базі ПЗСО (зарахування, поновлення, переведення, поверн. з акад. 
відпустки)

131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 7 7 0

На базі ОКР МС (зі скороченим терміном навчання)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі ОКР МС (з нормативним терміном навчання на 2 курс)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 2 1 0 3

На базі бакалавр (друга вища освіта)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

4 курс

На базі ПЗСО (зарахування, поновлення, переведення, поверн. з акад. 
відпустки)

131 Прикладна механіка У ~ ) 0 0
6.050502 інженерна механіка ( 5 / 4 5 4

На базі ОКР МС (зі скороченим терміном навчання)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі ОКР МС (з нормативним терміном навчання на 2 курс)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі бакалавр (друга вища освіта)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

5 курс

На базі ПЗСО (зарахування, поновлення, переведення, поверн. з акад. 
відпустки)

131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 5 0 5

На базі ОКР МС (зі скороченим терміном навчання)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

На базі ОКР МС (з нормативним терміном навчання на 2 курс)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 4 0 4

На базі бакалавр (друга вища освіта)
131 Прикладна механіка 0 0
6.050502 інженерна механіка 0 0

Контингент за випуском
131 Прикладна механіка 12 0 12 8 4 0 7 3 0 1 35 12
6.050502 інженерна механіка 5 9 7 6 0 1 0 0 0 0 12 16
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Контингент за даними сайту ДП "Інфоресурс" • https://www.inforesurs.gov.иа/геезіг/?іс1=216 
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“ПОГОДЖЕНО”
Голова експертної комісії

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
РекторДВНЗУДХТУ

/ £ ” березня 2018 р.
П’

2018 р.
О .А .

/ £ $ / //Графік проведення комплексних контрольних робіт (ККР) під час роботи експертної комісії 12 ;03.18-14.03.18 р. 
зі студентами ДВНЗ УДХТУ напряму підготовки Інженерна механіка ( спеціальність 131 -  Прикладна механіка)

Дисципліна, по якій проводиться ККР Студентська
група

Дата, час та місце 
проведення ККР

Дисципліна, за рахунок годин 
якої проводиться ККР

Відповідальні завідувачі 
кафедр (підписи)

Освітній рівень бакалавр
1. Дисципліни гуманітарної підготовки

1.1. Історія України З-ТМ-24 12.03.18 
9.30, ауд. 302 .

Міцність та динаміка машин 
МІМ, Митрохін О.А..

Борисов В.Л.
(Ковальова Н.А.) л

1.2. Історія української культури 2-ТМ-28 12.03.18
11.00, ауд. 460 гл.к.

Обчислювальна математика 
Тонкошкур О.С.

Чичков А.В. 
(Петрушин О.О.)/)

1.3. Економічна теорія 4-ТМ-21 13.03.18 
12.50, ауд. 301

Механоскладальні цехи 
МІМ, Міняйло Ю.Г.

Федулова С .О . ^  
(Федорова М . С ' Т х у / ^ /

2. Дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної підготовки --------------------- 'Ч Г \Ґ  1 тА
2.1 Електротехніка, електроніка та 
мікропроцесорна техніка 4-ТМт-16 12.03.18 

9.30, ауд. 119
Теоретичні осн. вир. дет. 
Стовпник О.В.

Павлюс С.Г. \ Ч / ^ у  
(Замурніков В.М.)

2.2. Фізика 5-ТМ-14 12.03.18 
12.50, ауд. 119

Механоскладальні цехи 
МІМ, Міняйло Ю.Г.

Нестерено О.І.
(Нестеренко Н. Р <

2.3. Міцність та динаміка машин 5-ТМ-14 13.03.18 
11.00, ауд. 307

Автоматизовані системи 
Анісімов В.В.

Ситар В.І. . 
(Лободенко А.В.)

3. Дисципліни пірофесійної та практичної підготовки У л / ч
3.1. Нарисна геометрія, інженерна та 4-ТМт-16 12.03.18 Техн. обробки типових деталей Кравець В.І. У у$у7п у{\,
комп'ютерна графіка 11.00, ауд, 119 Стовпник О.В. (Казіміров І.П.)^4"

3.2. Технологічні основи машинобудування 5-ТМ-14 13.03.18 
9.30, ауд. 307

Автоматизовані системи 
Анісімов В.В.

Ситар В.І. 
(Стовпник

3.3. Основи охорони праці 4-ТМ-21 13.03.18 
14.20, ауд. 119

Механоскладальні цехи 
МІМ, Міняйло Ю.Г.

Мітіна М.Б. ' 
(Гармаш С.М.)

Декан факультету 

Завідувач випускового кафедрою

І.І. Начовний 

В.І. Ситар


