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висновки
акредитаційної експертизи підготовки магістрів 

за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування 
спеціальності 131 Прикладна механіка 

у ДВНЗ «Криворізький національний університет»

м. Кривий Ріг «25» жовтня 2018 р.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про Вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» з метою 
проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка за другим (магістерським) рівнем у Державному вищому 
навчальному закладі «Криворізький національний університет» експертна 
комісія у складі:

Голова експертної комісії: 
Павленко Іван Іванович

член експертної комісії: 
Драгобецький Володимир 
Вячеславович

-  завідувач кафедри технології 
машинобудування 
Центральноукраїнського 
національного технічного 
університету, доктор технічних 
наук, професор;
-  завідувач кафедри технології 
машинобудування 
Кременчуцького 
національного університету 
ім. Остроградського, доктор 
технічних наук, професор.

у період з 23 по 25 жовтня 2018 року провела експертизу освітньої діяльності з 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна механіка за другим 
(магістерським) рівнем відповідно до діючих вимог і критеріїв.

Експертиза проводилася шляхом вивчення матеріалів самоаналізу для 
акредитації освітньо-професійної програми Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка, виконання контрольних замірів якості 
навчання за складеним графіком проведення ККР, ознайомлення з кадровим, 
методичним, інформаційним, організаційним та матеріально-технічним 
забезпеченням навчального процесу, проведення вибіркового контролю звітів з
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практик, курсових проектів, магістерських випускних робіт і встановила 
наступне.

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний 
університет (ДВНЗ КНУ) -  вищий навчальний заклад державної форми 
власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

Державна реєстрація юридичної особи була проведена відповідно до 
статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань" (ідентифікаційний код 37664469). 
Організаційно-правова форма код КОПФГ425- державна організація (установа, 
заклад). Код у ЄДЕБО 00919.

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний
* ,

університет» визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти 
ІУ(четвертого) рівня . Сертифікат про акредитацію: серія РД-IV №0459971 від 
26 червня 2014р..

На офіційному веб-сайті МОН України розміщено відомості про право 
здійснення освітньої діяльності ДВНЗ КНУ
(http://mon.gov.ua/activitv/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html). 
затверджені наказом МОНУ №80л від 18.04.2017р.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» є правонаступником 
Криворізького гірничорудного інституту, який був заснований у 1922 році. У 
1994 році Криворізький гірничорудний інститут отримав статус університету 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про створення 
Криворізького технічного університету» від 12.12.1994 року №830.

ДВНЗ «Криворізький національний університет» створений на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року шляхом злиття 
Криворізького технічного університету та Криворізького державного 
педагогічного університету, виділення Криворізького економічного інституту зі 
складу Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет ім. В. Гетьмана» та приєднання до Криворізького 
державного університету. До університету також приєдналися ДП «Науково- 
дослідний гірничорудний інститут» та ДП «Науково-дослідний інститут 
безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості». 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.06.2011р, № 576 «Про 
надання Криворізькому державному університету статусу національного» 
університету надано статус Національного.

Уставні документи ДВНЗ КНУ представлені у повному обсязі.
На сьогодні Державний вищий навчальний заклад «Криворізький 

національний університет» -  це провідний навчально-науковий центр для 
підготовки висококваліфікованих кадрів педагогічного, економічного, 
екологічного, металургійного, гірничорудного, інженерно-технічного та

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Голова експертної комісії І.І. Павленко

http://mon.gov.ua/activitv/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html


з
інженерно-технологічного профілів для Центрального регіону України, 
насамперед -  Дніпропетровщини.

Керівник університету -  Ступнік Микола Іванович, доктор технічних 
наук, професор.

Адреса: вул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область, 50027 (056) 409-06-06 Факс: (0564) 74-52-57

Університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за Переліком 
галузей знань та спеціальностей 2015 року за 27 спеціальностями для 
підготовки бакалавра, 23 спеціальностями для підготовки магістра та 10 
спеціальностями для підготовки доктора філософії.

До структури університету входять 8 факультетів, 35 кафедр із них ЗО 
кафедр випускових, 2 науково-дослідні інститути, науково-дослідна частина, 
наукова бібліотека та 6 структурних підрозділів -  коледжі 1 рівня акредитації.

Контингент студентів складає 5006 осіб, з них -  здобувачів ступеня 
бакалавр -  3348 осіб, здобувачів ступеня магістр -  1590 осіб, здобувачів 
ступеня доктор філософії -  68 осіб.

В університеті навчається 3 181 студентів денної форми навчання /2 140 
здобувачів ступеня бакалавр + 993 здобувачів ступеня магістр + 48 здобувачів 
ступеня доктор філософіїУ та 1 825 студентів заочної форми навчання /1 208 
здобувачів ступеня бакалавр + 597 здобувачів ступеня магістр + 20 здобувачів 
ступеня доктор філософії.

Приведений контингент складає 3 546 студентів /3 181 ст. д. ф. н. + 365 ст. з. 
ф. н. 20%.

У 38 комп’ютерних класах університету загальною площею 2016,1 м 
розміщено 446 сучасних комп’ютерів. В усіх комп’ютерних класах є канал доступу 
до Інтернету, що складає 100%. Мультимедійне обладнання встановлено у 17 
комп’ютерних класах, що складає 44,7%.

446 комп’ютерів * 100 / 3546 студентів приведеного контингенту = 12,6 
комп’ютерів на 100 студентів, що є цілком достатнім для провадження освітньої 
діяльності.

Згідно з санітарно-технічним паспортом університету площа навчальних 
приміщень для проведення освітнього процесу 94 726 м2 /5005 здоб. = 18,9 м2. 
Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, лабораторні, побутові, 
спортивні) відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним 
нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», що 
затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 року №117. 
Таким чином, можна вважати, що норми ДБН В.2.2-3-97 виконуються.

Наукова бібліотека Державного вищого навчального закладу 
«Криворізький національний університет» є освітнім, інформаційним та 
культурно-просвітницьким підрозділом університету. Фонди бібліотеки 
університету налічують понад 961 950 примірників, у т. ч. наукової літератури
-  490 831, навчальної -  267 927, художньої -  близько 120 000, понад 7 000 
рідкісних та цінних видань (хронологічні рамки колекції з кінця XVIII по 
XX ст.). Значна кількість літератури -  державною мовою.
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Університету вдалося перебудувати зміст, методи і технологію 

практичної підготовки студентів. Цьому сприяє тісна співпраця з гірничо - 
металургійними підприємствами регіону, зокрема активізація роботи створених 
на них філій кафедр. Організовано 21 філію кафедр та 7 навчально - науково- 
виробничих комплексів на яких проводяться навчання, виробничі практики, 
захист дипломних проектів та кваліфікаційних робіт студентів університету. Це 
сприяє поступовій інтеграції науки у виробництво за рахунок залучення 
науковців - працівників університету до вирішення виробничих завдань та 
знижує гостроту проблеми визначення баз практики, забезпечує ознайомлення 
студентів із сучасними технологіями та технікою, науково-технічною 
інформацією.

Наукова робота у Криворізькому національному університеті є 
невід’ємною складовою освітньої діяльності. Загальний обсяг госпдоговірних 
науково-дослідних робіт у 2017 році склав 11544,2 тис. грн. Також 
виконувалось шість держбюджетних науково-дослідних робіт на загальну суму 
2577,65 тис. грн., з яких три є фундаментальними, дві прикладними і одна НДР 
виконувалась за Програмою МОН для молодих вчених. В університеті 
зареєстровано 79 ініціативних науково-дослідних робіт, які виконують науково- 
педагогічні працівники усіх кафедр.

Це забезпечило можливість науковцям університету розробити нові 
технічні рішення, відповідно до яких подано 54 заявки та отримано 47 патентів 
України.

Університет є співвиконавцем таких міжнародних проектів:
- проект Темпус «Вища інженерна освіта для екологічно сталого 

промислового розвитку (HETES)» (01.12.2013 -  30.08.2017);
- проект академічної мобільності для студентів, аспірантів та викладачів в 

рамках міжнародної програми Erasmus+ (Key Action 1 -  Mobility for learners and 
staff -  Higher Education Student and Staff Mobility);

- Турецька Програма академічних обмінів MEVLANA (підписано угоди з 
З університетами);

- Horizont 2020 -  восьма рамочна програма Європейського Союзу по з 
розвитку наукових досліджень і технологій. Програма спрямована на 
фінансування і підтримання досліджень у Європейському дослідницькому 
просторі;

- проект РП7 Marie Curie project PIRSES-GA—2012-318986 «Generalizing 
truth functionality»;

- проект академічної мобільності для студентів, аспірантів та викладачів у 
рамках міжнародної програми Erasmus+ (Key Action 1 -  Mobility for learners and 
staff -  Higher Education Student and Staff Mobility).

Особливу увагу ректорат університету приділяє розвитку міжнародного 
співробітництва. Розвиваючи вже наявні контакти з міжнародними партнерами 
і встановлюючи нові, університет вирішує комплекс завдань, пов’язаних із 
навчально-методичною, науково-дослідницькою роботою, зміцненням 
кадрового потенціалу, розвитком матеріально-технічної бази університету. В
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університеті станом на кінець 2018 року існує 79 договорів з зарубіжними 
університетами та установами з 25 країн світу.

Навчально-виховний процес у Державному вищому навчальному закладі 
«Криворізький національний університет» забезпечують 388 науково- 
педагогічних працівників, з яких 276 (71,1%) мають наукові ступені та вчені 
звання, зокрема: докторів наук -  54 (13,9%), кандидатів наук -  222 (57,2%). 
Серед них: 3 заслужені діячі науки і техніки; 2 заслужені працівники народної 
освіти України; 5 заслужених працівників освіти України; 1 заслужений 
працівник культури; 8 лауреатів Державної премії в області науки і техніки.

Відповідно до національного рейтингу вищих навчальних закладів «ТОП- 
200 Україна» 2017 року Криворізький національний університет посів 88 місце 
за такими показниками: оцінка якості науково-педагогічного потенціалу - ІНП - 
10,55627; оцінка якості навчання - ІН - 6,1765551; оцінка міжнародного 
визнання - ІМВ - 5,240301; оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ - ІЗ - 
21,973126.

Експертною комісією встановлено, що документи, які забезпечують правові 
основи діяльності Державний вищий навчальний заклад «Криворізький 
національний університет» наявні, оформлені згідно з вимогами і відповідають 
чинному законодавству, державним стандартам та вимогам. Вони розроблені з 
урахуванням всіх рекомендацій МОН України і затверджені у встановленому 
порядку.

Висновок. Експертна комісія вважає, що надана Державним вищим 
навчальним закладом «Криворізький національний університет» інформація 
до Міністерства освіти і науки України є достовірною. Наведені дані 
підтверджують, що всі документи відповідають вимогам Міністерства освіти і 
науки України щодо провадження освітньої діяльності.

Прийом до Державного вищого навчального закладу «Криворізький 
національний університет» здійснюється відповідно до Наказу №1151 від 
06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 
№ 266, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та Листа МОН №1/9-261 від 
26.04.2018 «Щодо інформаційних матеріалів про документи вступників до

Організацію прийому до ДВНЗ КНУ здійснює приймальна комісія, яка 
щорічно затверджується наказом ректора університету та діє згідно з 
«Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу 
України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України №12 від

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

ЗВО».

Голова експертної комісії І.І. Павленко
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09.01.2013 р. та «Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ 
«Криворізький національний університет».

Приймальною комісією ДВНЗ КНУ щорічно складаються та 
затверджуються Правила прийому до університету, розроблені у відповідності 
до «Умов прийому до вищих навчальних закладів України» (на підставі наказу 
Міністерства освіти і науки України у поточному році).

Конкурсні вступні випробування при вступі для здобуття освітнього 
ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна механіка проводяться за 
результатами фахового вступного випробування та екзамену з іноземної мови. 
Результати випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою, за наслідками 
чого формується рейтинговий список вступників.

Вступники інших спеціальностей чи напрямів підготовки перед 
конкурсним випробуванням для здобуття освітнього ступеня «магістр» за 
освітньо-професійною програмою Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка проходять співбесіду для визначення 
рівня знань з Прикладної механіки. Результат співбесіди зі вступником 
оцінюється як «зараховано» або «незараховано». До фахового випробування та 
екзамену з іноземної мови допускаються вступники, які склали співбесіду з 
результатом «зараховано».

Кількісні показники підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка за другим (магістерським) рівнем приведені в таблиці 1.

Ліцензований обсяг підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка становить 50 осіб за денною та заочною формою навчання.

Викладачі кафедри технології машинобудування, а також інших кафедр 
університету, систематично проводять систему заходів, спрямованих на 
адаптацію й збереження контингенту студентів за освітньо-професійною 
програмою Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка: проводять додаткові заняття з метою підвищення рівня знань і вмінь 
студентів; активно залучають студентів до роботи в наукових гуртках, 
проводять визначений об’єм навчального часу на філії кафедри, яка 
розташована на одному з провідних підприємств регіону; використовують 
індивідуальні форми роботи зі студентами, які мають низький рівень 
навчальних досягнень. Такі дієві заходи дають відповідні позитивні результати, 
про що свідчить динаміка контингенту студентів за 2016-2018 pp. в таблиці 2.

Висновок. На підставі проведеного аналізу експертна комісія 
зазначає, що в Державному вищому навчальному закладі «Криворізький 
національний університет» організація прийому та формування
контингенту студентів проводиться в повній відповідності до вимог 
чинного законодавства.
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Кількісні показники підготовки фахівців 
за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування 

зі спеціальності 131 Прикладна механіка 
за другим (магістерським) рівнем

Таблиця 1

№ Показники Роки
2016 2017 2018

1. Ліцензований обсяг 26 50 50
2. Прийом студентів, усього / з них: 22 49 49

- денна Форма навчання 13 32 31
- за держзамовленням 13 18 13
- за контрактом 0 14 18

- заочна форма навчання 9 17 18
- за держзамовленням 8 5 4
- за контрактом 1 12 14

3. Контингент студентів-магістрів, усього / з них: 22 68 103
- денна форма навчання 13 43 61

- за держзамовленням 13 29 30
- за контрактом 0 14 31

- заочна Форма навчання 9 25 42
- за держзамовленням 8 12 16
- за контрактом 1 13 26

денна форма навчання
4. Кількість студентів, відрахованих з навчання
5. Кількість студентів, поновлених на навчання
6. Підготовлено фахівців

- бакалаврів
у т. ч. за держзамовленням
- магістрів 41
у т. ч. за держзамовленням 28

заочна форма навчання
7. Кількість студентів, відрахованих з навчання 1 1
8. Кількість студентів, поновлених на навчання
9. Підготовлено фахівців

- бакалаврів
у т. ч. за держзамовленням
- магістрів 24
у т. ч. за держзамовленням 12

Голова експертної комісії І.І. Павленко
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Таблиця 2

Динаміка змін контингенту студентів за освітньо-професійною програмою
Технології машинобудування 

зі спеціальності 131 Прикладна механіка (за денною формою навчання)

№
з/п

Назва
показника

Курси

Роки

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Ік. Ік. Ік. Ік. II к. Ік. II к. Ік. II 
к.

Ік. II к. III к. Ік. II к. Ік. II к. III к.

бак. маг. асп. бакалаври магістри асп. бакалаври магістри аспіранти
1. Контингент 

студентів 
(на 1 
жовтня)

40 13 31 32 32 11 29 31 29 31 30

2. Кількість
відрахова
них
студентів 
(усього) 
у т. ч.:

- за
невиконання
навчального
плану
- за грубі 
порушення 
дисципліни
- у зв’язку 3 
переведен
ням до 
інших ВНЗ
- інші 
причини

8 2 6 2 2 6

3. Кількість
студентів,
які
зараховані 
на старші 
курси 
(усього) 

у т. ч.:

переведених 
із інших 
ВНЗ

поновлення 
на навчання

6

2

4

3

1
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З.ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

25 травня 1963 року був підписаний наказ №725 по Криворізькому 
гірничорудному інституту про створення кафедри «Технологія 
машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», яка згодом була 
перейменована в кафедру «Технологія машинобудування», з метою 
забезпечення підготовки в Дніпропетровському економічному
адміністративному районі висококваліфікованих спеціалістів з широким 
теоретичним кругозором для підприємств Криворізького басейну.

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей від 11.11.99 р. 
№197д кафедра технології машинобудування механіко-машинобудівного 
факультету здійснювала підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі 
спеціальності Технологія машинобудування.

На сьогодні на кафедрі технології машинобудування готують бакалаврів 
та магістрів у галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 
Прикладна механіка. Магістрів - відповідно до Наказу МОН України №1503л 
від 01.12.2016 р. у ліцензованому обсязі 50 осіб та відповідно сертифіката 
серії НД № 0496335 від 21 листопада 2017 р.

Експертною комісією встановлено, що підготовку магістрів за освітньо- 
професійною програмою Технології машинобудування зі спеціальності 131 
Прикладна механіка галузі знань 13 Механічна інженерія регламентують:

-освітньо-професійна програма Технології машинобудування другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 Прикладна механіка 
(затверджена Вченою радою ДВНЗ КНУ протокол № 8 від 26.04.2016 р. та 
введено в дію наказом в. о. ректора №204 10.05.2016р.);

- навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою Технології машинобудування другого (магістерського) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 131 Прикладна механіка (обговорено та затверджено на 
засіданні Вченої ради ДВНЗ КНУ протокол № 1 від 25.04.2017р., підписаний 
ректором 25.04.2017р.);

- графік навчального процесу;
- власна система контрольних заходів та критеріїв оцінювання знань та 

умінь студентів;
- робочі навчальні програми дисциплін.

Виробничі функції фахівця та професійні здатності визначені відповідно до 
вимог ринку праці та трудової діяльності. Зазначені документи враховують потреби 
у фахівцях спеціальності 131 Прикладна механіка Дніпропетровської області та 
Центрального регіону України.

Навчальний план передбачає підготовку магістра на базі освітнього ступеня 
«бакалавр» або ОКР «спеціаліст» з загальним терміном навчання 1 рік 4 місяці і 
включає в себе дисципліни загальної та професійної підготовки.

Гарантом освітньо-професійної програми є кандидат технічних наук за 
науковою спеціальністю 131 Прикладна механіка (05.03.01 Процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти), доцент кафедри технології 
машинобудування ЦивіндаН.І.

Голова експертної комісії І.І. Павленко
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Перевірка експертною комісією показала, що при складанні навчальних 

планів витримані вимоги щодо співвідношення навчального часу між 
нормативною та варіативною частинами та між циклами підготовки (68,9% 
(1860 год) та 31,1% (840 год.). Всього: за циклами загальної та професійної 
підготовки навчальний час складає -2700 год/90 кредитів. В навчальних планах 
та робочих навчальних програмах враховані рекомендації МОН України щодо 
співвідношення аудиторного навантаження та самостійної роботи студентів. 
Для забезпечення самостійної роботи студентів розроблено відповідне 
методичне забезпечення, передбачається робота студентів в бібліотеці ДВНЗ 
КНУ та комп’ютерних класах, в яких забезпечено доступ до мережі Інтернет.

Випускники отримують ґрунтовну фахову підготовку, що сприяє 
адекватній адаптації до умов ринку праці. При складанні навчальних планів 
враховані принципи безперервності теоретичної та практичної підготовки 
студентів.

Висновок. За результатами перевірки змісту підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою Технології машинобудування другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка експертною комісією встановлено, що підготовка магістрів 
відповідає державним вимогам.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

З усіх дисциплін, що передбачені навчальним планом для спеціальності 
131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування, розроблено робочі навчальні програми та методичне 
забезпечення. Комісія засвідчує, що рівень забезпеченості методичними 
матеріалами становить 100%. Підготовка навчально-методичної літератури 
здійснюється власними силами та реалізується шляхом видання текстів 
(конспектів) лекцій та методичних розробок. Щорічно кафедрою оновлюється 
близько 40% навчально-методичного забезпечення. Рівень забезпечення 
навчального процесу магістрів за освітньо-професійною програмою 
Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна механіка 
навчальною та довідковою літературою, інструктивно-методичними 
матеріалами відповідає вимогам МОН України. Пакети (навчальна та робоча 
навчальна програми, конспект лекцій, методичні вказівки до всіх видів 
аудиторних занять та самостійної роботи, а також матеріали контролю якості) 
методичних матеріалів з навчальних дисциплін розміщено на освітньому 
порталі ДВНЗ КНУ (http://www. knu.edu.ua).

Наявність власної видавничої бази ДВНЗ КНУ дозволяє виконувати 
вимоги МОН України щодо забезпечення навчального процесу науковою, 
навчальною та навчально-методичною літературою. Викладачами кафедри 
технології машинобудування підготовлено та опубліковано монографії,
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навчальні посібники, методичні рекомендації та курси лекцій з усіх дисциплін, 
що викладаються кафедрою, зокрема монографії та навчальні посібники:

1 .Кіяновський М.В. Діагностичне забезпечення технічного 
обслуговування та ремонту (ТОіР) гірничо-металургійного обладнання. 
Навчальний посібник. Кривий Ріг. Видавництво ДВНЗ КНУ «Мінерал». 2016. -  
364 с.

2. Рудь Ю. С.Основи конструювання машин: Підручник для студентів 
інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. -  2-е видання, 
переробл. -  Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2015. -  492 с.

3. Дубровський С.С. Допуски та посадки в машинобудуванні 
(міжнародні та національні аспекти стандартизації) / С.С. Дубровський // 
Навчальний посібник, (надано дозвіл до друку рішенням вченої ради 
університету протокол №7 від 27.03.18р. 2018.-242 с.)

4.Цивінда Н. І., Кіяновський М. В.Цівко Ф. В. Довідник нормувальника 
машинобудівного виробництва [навчальний посібник, лист МОНУ№14/18-Г- 
1367 від 03.08.07 p.). -  Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. -  300 с.

5. Цивінда Н. І., Кіяновський М. В. Електрофізичні та електрохімічні 
методи обробки поверхонь деталей у машинобудуванні: [навчальний посібник, 
лист МОНУ № 1/11-1499 від 22. 02. 2011р.]. -  Кривий Ріг: Видавничий центр 
КТУ, 2011.-4 1 2  с.

6. Nechaev У.Р.Участь у колективній монографій “Innovative development 
technologies for mining. Multi-authored monograph”. -  Sofia: Publishing House 
“St.Ivan Rilski”, 2018. -  439 p., ISBN 978-954-353-351-0 (Nechaev V.P., 
Ryazantsev A.A. DETAILS LOADED SURFACES PLASMA STRENGTHENING, 
p.394-415), один друк.аркуш.

Експертною комісією встановлено, що робочі навчальні програми 
навчальних дисциплін спеціальності відповідають вимогам освітньо-професійної 
програми Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка методичні вказівки до практичних та лабораторних занять, з організації 
самостійної роботи студентів, забезпечення контролю знань студентів узгоджені 
між собою. Викладачі кафедри щорічно оновлюють робочі навчальні програми 
дисциплін згідно з графіком навчального процесу.

Набуття практичних навичок майбутньої професійної діяльності 
студентів відбувається під час проходження практики. У відповідності до 
навчального плану підготовки магістрів студенти у межах навчання за 
освітньо-професійною програмою Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка проходять науково-дослідну та 
переддипломну практику. Зміст практики визначається сукупністю конкретних 
завдань, які розв’язує практикант залежно від місця проходження практики. 
Основна інформація про регламент організації практик (у якому семестрі, яка 
тривалість), наявність програм і баз для проведення практик наведено в 
таблиці 3. На сьогодні набрали чинності договори із найбільшими 
промисловими підприємствами міста. Зокрема, ПАТ «Арселор Міттал Кривий 
Ріг», ПАТ «Північний ГЗК» м. Кривий Ріг, ПрАТ «Укренергоремонт» м.
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Кривий Ріг, ТОВ «J1BK ПРОМГРУП» м. Кривий Ріг, ПАТ «Південний ГЗК» м. 
Кривий Ріг, ТОВ НІШ «АДАМАНТ» м. Кривий Ріг.

Навчальним планом підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка передбачено захист випускної магістерської роботи. Студенти 
забезпечені методичними вказівками для підготовки магістерських робіт.

Комісія відзначає високу якість підготовки випускних магістерських 
робіт за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка. Тематика включає організацію 
інноваційних процесів конструкторсько-технологічної підготовки та керування 
машинобудівним виробництвом на умовах використання CAD-CAM технологій 
та обирається на базових підприємствах під час практики. 100 відсотків 
тематики -  реальні проекти, 30 відсотків проектуються на замовлення 
підприємств і впроваджуються у виробництво. Теми магістерських робіт 
обираються відповідно до професійних функцій і завдань, компетенцій, 
зазначених в освітньо-професійній програмі Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка та відповідно до тематики наукової 
діяльності кафедри технології машинобудування і затверджуються наказом 
ректора.

На кафедрі технології машинобудування забезпечується виконання вимог 
МОН України щодо регламенту кількості магістерських робіт на одного 
науково-педагогічного працівника, для цього керівництво магістерських робіт 
здійснюють доктори наук, професори Рудь Ю.С.,. та Кіяновський М.В., а також 
кандидати наук, доценти, провідні викладачі кафедри технології 
машинобудування -  Цивінда Н.І., Дубровський С.С., Нечаєв В.П., Пікільняк 
А.В., Бондар О.В., Рязанцев А.О, Кляцький В.І.

З метою вдосконалення системи оцінювання якості знань, в університеті 
щорічно у березні-квітні проводиться контроль залишкових знань студентів. 
Кафедрою технології машинобудування розроблено контрольні завдання для 
дисциплін професійної підготовки студентів, які навчаються за другим 
(магістерським) рівнем. Комплексні контрольні роботи, підписані завідувачем 
кафедри та ректором, представлені на кафедрі.

Висновок. Надані навчальним закладом матеріали згідно з 
Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ КНУ 
підтверджують, що зміст підготовки за освітньо-професійною програмою 
Технології машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка 
відповідає державним вимогам щодо освітньої діяльності та забезпечує 
неперервність, послідовність та ступеневість підготовки фахівців.
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Таблиця З
Забезпечення програмами і базами практик студентів 

зі спеціальності 131 Прикладна механіка 
освітньо-професійної програми Технології машинобудування

Найменування
практики

Семестр, в 
якому 

передбачена 
практика

Трива 
лість 

практики 
(тижнів)

Інформація 
про 

наявність 
програм 
практик 

(“+” або “-”)

Наймену
вання бази для 
проходження 

практики

Інформація про 
наявність угод про 

проходження практик 
(дата, номер, строк дії)

1

Науково-
дослідна

+ Кафедра технології 
машинобудування

ПАТ «Арселор 
Міттал Кривий Ріг»

№ 23 від 04.12.17
(Термін дії угоди 
04.12.17-04.12.18)

Переддиплом
на

+
ТОВ « л вк
ПРОМГРУП» 
м. Кривий Ріг

№ 10/01-18 від 
10.01.18
(Термін дії угоди 
10.01.18-10.01.19)

ТОВ НПП 
«АДАМАНТ» 
м. Кривий Ріг

№01/09-2018 від 
01.09.18
(Термін дії угоди 
01.09.18-01.09.19)

ПрАТ
«У кренергоремонт
»
м. Кривий Ріг_____

№ 1/2018 від 10.01.18 
(Термін дії угоди 
10.01.18-10.01.19)

ПАТ «ПівнГЗК» 
м. Кривий Ріг

№ 1688 від 20.11.17 
(Термін дії угоди 
20 .ll.17 -20 .il.18)

ПАТ «ПівдГЗК» 
м. Кривий Ріг

№ 2017/к/ок/1555 від 
06.12.17
(Термін дії угоди 
06.12.17-06.12.18)

ТОВ
«МЕТІНВЕСТ 
Криворізький 
ремонтно- 
механічний завод» 
м. Кривий Ріг_____

№ КРМЗ/808-17 від 
30.11.17
(Термін дії угоди 
30.11.17-30.11.18)

ПАТ «ІнГЗК »м. 
Кривий Ріг 
м. Кривий Ріг

№ 8197-22 від 
05.01.18
(Термін дії угоди 
05.01.17-05.01.18)

ПАТ «КЗРК» 
м. Кривий Ріг

№ 1285 від 19.12.17 
(Термін дії 
угоди19.12.17- 
19.12.18)__________
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5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка проводить кафедра 
технології машинобудування -  одна з провідних та авторитетних кафедр 
університету.

Кафедра технології машинобудування була створена у 1963 р. з ініціативи 
директора Криворізького заводу гірничого машинобудування П. П. Ляпоти на 
базі кафедри КГРІ технічна механіка та навчального центру заводу. Першим 
завідувачем кафедри був тоді ще кандидат технічних наук, а потім доктор 
технічних наук, заслужений діяч науки і техніки професор Бегагоєн І. А. (1962 - 
1985 pp.). У різні роки завідувачами кафедри були: доктор технічних наук, 
професор О.М. Сінчук (1985 - 1986 pp.), доктор технічних наук, професор А.І. 
Бажал (1986 - 1995 pp.), кандидат технічних наук, професор В.О. Марутов (1995
- 1996 pp.), кандидат технічних наук, доцент М.В. Михайленко (1996 - 2000 
pp.), доктор технічних наук, професор О.Є. Лапшин (2000 - 2001 pp.), кандидат 
технічних наук, доцент М.В. Михайленко (2001 - 2005 pp.), кандидат технічних 
наук, доцент О.І. Бондарець (2005 - 2007 pp.), доктор технічних наук, професор 
М.В.Кіяновський (з 2007 р. по теперішній час).

Завідувач випускової кафедри технології машинобудування доктор 
технічних наук, професор Кіяновський Микола Володимирович народився 13 
липня 1947 року. Розпочав професійну освіту в Криворізькому технікумі 
рудникової автоматики (КТРА), де навчався з 1962 по 1966 р. Далі в 1971 р. 
закінчив з відзнакою Криворізький технічний університет і отримав фах 
інженера- механіка за спеціальністю «Технологія машинобудування».

З моменту закінчення університету незмінно і безперервно працював у 
Криворізькому технічному університеті, нині ДВНЗ КНУ, на кафедрі технології 
машинобудування послідовно на посадах асистента, старшого викладача, 
доцента, професора, завідувача кафедри. За цей час наполегливо підвищував 
свій науково-педагогічний рівень в аспірантурі Криворізького гірничорудного 
інституту, став здобувачем і захистив кандидатську дисертацію у 
Московському гірничому інституті (тема: «Підвищення надійності 
обпалювальних машин ГЗК», 1980 p., спеціальність «Гірничі машини»).

Продовжуючи наукову і викладацьку діяльність підвищував
кваліфікацію у Московському верстатно-інструментальному інституті (1980 та 
1984 p.p.) та Київському університеті ім. Т.Г.Шевченко (1982-1984 p.p.) і на 
основі виконання розгорнутої програми наукових досліджень з упровадження 
адаптивних методів керування надійністю механічного обладнання гірничо- 
металургійної галузі у 2004 р. захистив докторську дисертацію на здобуття 
наукового ступеня доктора наук (тема: Наукове забезпечення систем 
моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального 
обладнання), а далі за результатами науково-педагогічної діяльності, керуючи 
роботою науково-педагогічного колективу, отримав вчене звання професора. За 
весь вказаний час завжди прагнув і зберігав позицію лідера колективу у
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суспільному і громадському житті, втілюючи в життя і виховуючи у молоді 
фундаментальні цінності моралі, культури українського народу і держави.

В освітній діяльності постійно і наполегливо впроваджує методи і засоби 
по забезпеченню сучасного змісту і якості освіти, завдяки чому випускники 
кафедри, мають найвищий рейтинг у регіоні, є найбільш затребуваними , а 
студенти займають призові місця у всеукраїнських та міжнародних конкурсах з 
провідних дисциплін спеціальності.

У науковій і виробничій діяльності постійно займається розробкою 
наукових засад для діагностики гірничо-металургійного обладнання, 
підготовки фахівців вищої кваліфікації. Здійснює керівництво аспірантів та 
здобувачів наукових ступенів. Кіяновський М.В. безперервно займається 
атестацією наукових кадрів, виконуючи обов’язки заступника голови 
спеціалізованої ради Д090.052.03 ДВНЗ КНУ, голови наукового семінару. 
Впродовж багатьох років виконує обов'язки голови інноваційного кластеру 
Придніпровського наукового центру НАН України.

Коло наукових інтересів завідувача кафедри:
- Організація процесів експлуатації промислового обладнання;
- Розробка теоретичних основ стратегії експлуатації машин та механізмів;
- Теорія і практика розпізнавання технічних станів обладнання;
- Автоматизований інжиніринг конструкцій технологічного оснащення 

машинобудівних виробництв;
Кіяновський М.В. має 15 авторських свідоцтв та 227 наукових публікацій. 

З праці входять до міжнародної наукометричної бази даних «Scopus».
За досягнуті результати отримав Почесну грамоту міськради (м. Кривий 

Ріг), Почесну грамоту облради (м. Дніпропетровськ), звання та нагрудний знак 
Відмінник освіти МОН України (2006 p.). Користується заслуженою повагою 
колег по роботі і студентів.

Відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою Технології машинобудування спеціальності 131 
Прикладна механіка несе група забезпечення, що складається з восьми 
викладачів та відповідає вимогам -  на кожні десять здобувачів освітнього 
ступеня магістра -  один викладач, який має кваліфікацію відповідно до 
спеціальності, науковий ступінь або вчене звання. Серед них: два доктори 
технічних наук, професори: завідуючий кафедрою д.т.н., професор кафедри 
технології машинобудування М.В. Кіяновський, завідуючий кафедрою 
прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін, д.т.н., професор 
кафедри прикладної механіки Рудь Ю.С. Два кандидата технічних наук за 
науковою спеціальністю 131 Прикладна механіка: к.т.н., доцент кафедри 
технології машинобудування, голова проектної групи Цивінда Н.І. та к.т.н., 
доцент Нечаєв В.П. а також кт.н., доцент кафедри технології 
машинобудування, декан механіко-машинобудівного факультету Дубровський 
С.С., к.т.н. Пікільняк А.В., к.т.н.Бондар О.В., к.т.н. Рязанцев А.О. Всі викладачі 
відповідають кадровим вимогам, щодо забезпечення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти: мають стаж науково-педагогічної діяльності 
понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який
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засвідчується виконанням не менше семи видів та результатів з перелічених у 
пункті ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою кабінету Міністрів України від 10 травня 2018р. №347.

Навчально-виховний процес з підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою Технології машинобудування спеціальності 131 
Прикладна механіка ведуть викладачі, як з випускової кафедри, так і з інших 
кафедр університету: кафедри економіки, організації та управління 
підприємствами, кафедри рудникової аерології та охорони праці, кафедри 
іноземних мов.

Загальна кількість викладачів кафедр, що забезпечують навчальний 
процес зі спеціальності, що акредитується, становить: 3 викладачі циклу 
загальної підготовки дисциплін навчального плану та 6 викладачів циклу 
професійної підготовки . Кількість лекційних годин циклу дисциплін загальної 
підготовки, які викладають науково-педагогічні працівники з науковими 
ступенями та вченими званнями -  32 годин (100%). Кількість лекційних годин 
циклу професійної підготовки , які викладають науково-педагогічні працівники
з науковими ступенями та вченими званнями -  220 години (100%). За циклом 
дисциплін професійної підготовки: доктори наук, професори -  68 годин 
(30,9%), кандидати наук, доценти -1 5 2  годин (69,1%).

Усі викладачі, що забезпечують навчання студентів за освітньо- 
професійною програмою Технології машинобудування спеціальності 131 
Прикладна механіка мають відповідну освіту, проводять наукові дослідження 
та публікують результати, які відповідають вимогам освітньо-професійної 
програми та дисциплінам, що викладаються. Якісні показники їх наукової та 
професійної активності відповідають вимогам.

Станом на 01.09.2018 р. професорсько-викладацький склад кафедри 
технології машинобудування представлений 16 штатними викладачами, з них
2 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, доцентів, 3 старші викладачі, 2 
асистенти.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації професорсько- 
викладацького персоналу проводиться відповідно до плану у провідних вищих 
навчальних закладах і наукових установах України та на машинобудівних 
підприємствах. Усі викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації.

Кафедра постійно працює над підвищенням кваліфікації викладачів 
кафедри за рахунок виконання наукових досліджень із презентацією 
результатів у наукових виданнях, захистів дисертацій.

Підвищення кваліфікації та стажування підтверджено відповідними 
документами державного зразка (свідоцтвами, дипломами, сертифікатами).

Інформація про відповідність кадрового забезпечення ліцензійним вимогам 
подана в зведених відомостях про дотримання ліцензійних умов.

Комісія на місці оглянула накази з кадрових питань, особові справи, трудові 
книжки викладачів ДВНЗ КНУ та констатує, що вони оформлені належним чином 
і зберігаються у відділі кадрів.
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Висновок. Експертна комісія засвідчує, що інформація щодо кадрового 

забезпечення навчального процесу за освітньо-професійною програмою 
Технології машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка є 
достовірною і відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо 
підготовки студентів за освітнім ступенем «магістр».

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в ДВНЗ КНУ 
включає основні та допоміжні будівлі, гуртожитки, спортивні та оздоровчі 
споруди, обладнання та оснащення лабораторій і навчальних приміщень, 
прилади, комп’ютери та інші матеріальні цінності. ДВНЗ КНУ має власні 
навчальні приміщення, бібліотеку, гуртожитки, спортивні споруди тощо. 
Навчальна площа корпусів складає 98872,36 м2 = навчальні приміщення 
(усього) 94726,00 м2 + бібліотека 3099,50 м2 + їдальні, буфети навчальних 
корпусів 1046,86 м2. Загальна площа їдалень і буфетів -  1695,86 м2 (в тому 
числі їдальня в гуртожитку 649, 00 м2).

В університеті навчається 3 181 студенти денної форми навчання /2 140 
здобувачів ступеня бакалавр + 993 здобувачів ступеня магістр + 48 здобувачів 
ступеня доктор філософії/ та 1825 студентів заочної форми навчання /1 208 
здобувачів ступеня бакалавр + 597 здобувачів ступеня магістр + 20 здобувачів 
ступеня доктор філософії/.

Приведений контингент складає 3 546 студентів /3 181 ст. д. ф. н. + 365 
ст. з. ф. н. 20%/.

У 38 комп’ютерних класах університету загальною площею 2016,1 m2 
розміщено 446 сучасних комп’ютерів. В усіх комп’ютерних класах є канал 
доступу до Інтернету, що складає 100%. Мультимедійне обладнання 
встановлено у 17 комп’ютерних класах, що складає 44,7%.

446 комп’ютерів * 100 / 3 546 студентів приведеного контингенту = 12,6 
комп’ютерів на 100 студентів, що є цілком достатнім для провадження 
освітньої діяльності.

Нормативи з забезпечення студентів доступом до сучасної комп’ютерної 
техніки та технологій Інтернету витримані в повній мірі. Спеціалізовані 
комп’ютерні класи забезпечені відповідними програмними продуктами, 
необхідними для формування у майбутніх фахівців умінь, навичок та 
компетенції з урахуванням вимог сучасного виробництва.

Кафедра технології машинобудування входить до складу механіко- 
машинобудівного факультету, розташована в корпусі №1 (займає загальну 
площу 1039 м2) ДВНЗ «Криворізький національний університет». Матеріальна 
база кафедри технології машинобудування дозволяє забезпечити належний 
рівень підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка.

Аудиторний фонд кафедри налічує 10 спеціалізованих аудиторій для 
лабораторних та практичних занять та 1 лекційну аудиторію № 517 з
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мультимедійним обладнанням. Для проведення лабораторних та практичних 
занять для магістрів застосовуються спеціалізовані лабораторії кафедри які 
оснащені сучасним комп'ютерним обладнанням: Лабораторія комп’ютерних 
технологій у машинобудуванні (ауд.213), лабораторія моделювання та 
програмування процесів механічної обробки та 3D - друку в машинобудуванні 
(ауд.210). Наприклад, оснащення лабораторії (ауд.210) складають такі сучасні 
комп’ютери та обладнання: Робоча станція HP Z230 Tower, AMD Sempron 1800 
MHz/512/Hitachi HDS721680 PLA 380 80Г6 -  4 шт., Intel Celeron D 331,2666 
MHz/512/ Hitachi HDS728080 PLAT20 80Г6 -  2 nrr.,4) PualCore AMD Athlon 
64X2.2500 MHz/І/ MAXTOR STM 380815 AS 80Гб -  1 шт., Гравірувально- 
фрезерний верстат MDX-20 фірми Rolahd (Японія), Сканер формату A3-Scan

Лабораторія технології машинобудування (ауд.206), лабораторія 
верстатних пристроїв (ауд.104), лабораторія металорізальних верстатів та 
інструментів (ауд.101), лабораторія технологічного оснащення ( ауд.104) та 
інші мають стенди, мультимедійні проектори, оснащення для лабораторних 
робіт, підключені до Інтернет мережі, що дозволяє магістрам ефективно 
виконувати навчальне навантаження.

Комп’ютерні класи дозволяють студентам користуватися сучасним 
програмним забезпеченням при виконанні курсових проектів та магістерських 
випускних робіт, а також науково-дослідницьких робіт.

Обладнання кабінетів та лабораторій суворо обліковане, зберігається у 
пристосованих приміщеннях, які підключені до централізованої системи 
охорони. Усі аудиторії, лабораторії, кабінети та класи обладнані 
централізованою системою опалення, водопостачання та освітлення. Під час 
виконання лабораторних робіт кожен студент має окреме робоче місце. 
Обладнання лабораторій і кабінетів, навчальні приміщення постійно 
підтримуються в належному стані.

Студенти користуються послугами унікальної за цінністю фондів 
бібліотеки, яка налічує більше мільйону примірників навчальної, наукової, 
художньої, зарубіжної літератури та періодичних видань. Невід’ємною 
складовою частиною роботи бібліотеки на допомогу користувачам є 
інформація, що міститься в каталогах та картотеках. Щороку каталоги 
поповнюються інформацією на 10-15 тис. карток. Електронний каталог налічує 
понад 400 тисяч електронних записів. У 2013 році створено 2 АРМ й ведеться 
рекаталогізація фонду в системі «УФД-Бібліотека». Доступ до каталогу 
здійснюється через електронну адресу Державного вищого навчального закладу 
«Криворізький національний університет» або за адресою сайту бібліотеки.

Відділ довідково-інформаційної та бібліографічної роботи бібліотеки 
проводить велику роботу для забезпечення інформаційних потреб 
професорсько-викладацького складу університету, співробітників, науковців, 
аспірантів, спирається на великий довідково-бібліографічний апарат, який 
складається з інформаційно-бібліографічних видань та системи спеціальних 
картотек. Також здійснюється бібліографічна реєстрація наукових праць 
університету та збирання матеріалів з історії університету.

Exprss.
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Дієвою формою групового інформування читачів є проведення «Днів 

інформації» та «Днів кафедр». Це комплексні заходи, під час яких проводяться 
книжкові виставки, бібліографічні огляди, відкриті перегляди літератури та 
періодичних видань, виставки та презентації публікацій співробітників 
університету.

Кафедра технології машинобудування має власну сторінку на сайті 
ДВНЗ КНУ, де для студентів та викладачів створено освітній портал, який 
містить навчально-методичну літературу за освітньо-професійною програмою 
Технології машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка.

Для проведення аналізу забезпеченості літературою навчального процесу 
в автоматизованій бібліотечно-інформаційній системі (АБІС) «УФД- 
Бібліотека» розроблено технологію профільно-типологічного моделювання 
навчального фонду. Завдяки можливостям цієї програми створено електронну 
картотеку книгозабезпечення всіх навчальних предметів (тематико- 
типологічний план). Електронна картотека книгозабезпечення дозволяє швидко 
й точно проводити моніторинг стану навчального фонду бібліотеки, правильно 
визначати показники комплектування та списання літератури.

Для забезпечення наукової роботи магістрів, аспірантів та науково- 
педагогічного персоналу бібліотека ДВНЗ КНУ проводить систематичну 
передплату періодичних фахових видань (зокрема, 19 періодичних видань для 
студентів 131 «Прикладна механіка»: Вісник Криворізького національного 
університету (роки надходження 2003-2018р.р.), Гірничий вісник (роки 
надходження 2003-2018р.р.), Інструментальний світ (роки надходження 2001 - 
2018 p.p.), Engineering Science and Technology, an International Journal (роки 
надходження 2000-2017p.p.) Механіка та машинобудування, укр. : Київ (роки 
надходження 2014-2018р.р.), CAD/CAM/CAE/PDM в Украине (роки 
надходження 2008-2017 p.p.), Вища освіта України (роки надходження 2012- 
2017р.р.)та інші).

Під час акредитації спеціальностей бібліотека підтримує тісний зв’язок з 
навчально-методичним відділом, завідувачами кафедр, викладачами щодо 
забезпечення цих напрямів підготовки та спеціальностей навчальною 
літературою, адже показник книгозабезпечення є одним із основних показників 
відповідності університету Ліцензійним вимогам надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти.

Основну увагу кафедра звертає на підручники та посібники 
українською мовою, видані за останні 10 років. Кількість підручників, 
навчальних посібників, періодичних видань та наукової літератури, що 
забезпечує належний рівень підготовки студентів, відповідає нормативам МОН 
України.

Для студентів створена належна соціально-побутова інфраструктура. Для 
поліпшення стану здоров’я студенти мають можливість оздоровлюватися у 
студентській поліклініці. Студенти з інших міст мають можливість проживати у
4 гуртожитках. Загальна площа гуртожитків складає 26469,30 м в ЄДЕБО = 
площа гуртожитків 24890,20 м2 + їдальня в гуртожитку 649,00 м2 + медичний 
пункт (поліклініка) 930,10 м2.
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Таким чином, університет забезпечує високий рівень соціального захисту 
студентів, 100% студентів з інших міст забезпечені місцями у гуртожитках.

Забезпеченість приміщеннями для науково-педагогічного персоналу 
відповідає загальним вимогам.

Комісія ознайомилася з документами, що засвідчують право володіння 
приміщеннями для здійснення навчально-виховного процесу, висновок органу 
державного санітарного нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам 
санітарних і будівельних норм та документи, що регламентують порядок 
провадження освітньої діяльності.

Висновок:
Таким чином, площа наявних приміщень цілком відповідає діючим 

нормам з урахуванням її функціонального призначення. Усі приміщення, що 
використовуються, є власністю університету. Комісія також відзначає 
достатній рівень інформаційного забезпечення навчального процесу.

8. ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Контроль за якістю навчального процесу є одним із основних заходів у 
системі підвищення якості підготовки фахівців. Усі форми контролю 
здійснюються у відповідності з планами-графіками, що є складовою частиною 
організації навчального процесу в університеті.

Організація контролю базується на розроблених і затверджених на 
кафедрах методичних розробках щодо визначення критеріїв оцінки знань 
магістрів з усіх дисциплін, що викладаються, захисту випускних магістерських 
робіт. Це забезпечує єдиний підхід до оцінки знань студентів і дотримання 
державних стандартів про освіту.

Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі заліку або 
семестрового екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 
навчальною програмою дисципліни і в терміни, встановлені навчальним 
планом напряму підготовки за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка.

З метою визначення якості навчання студентів щодо підготовки магістрів 
за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування 
спеціальності 131 Прикладна механіка в ДВНЗ КНУ були виконані комплексні 
контрольні роботи (ККР), які розроблені відповідно до програм навчальних 
дисциплін, мають рецензії, критерії оцінювання, затверджені в установленому 
порядку.

Експертною комісією було здійснено контрольні заміри знань студентів у 
відповідності до затвердженого графіка (дод. 1) за освітньо-професійною 
програмою Технології машинобудування спеціальності 131 Прикладна 
механіка з таких навчальних дисциплін: Цикл загальної підготовки: 
«Організація, планування та управління», «Ділова іноземна мова», Цикл 
професійної підготовки: «Технологія машинобудування», «Технологічна 
оснастка».
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За результатами перевірки виконаних комплексних контрольних робіт під 
час акредитаційної експертизи за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка експертна комісія 
встановила, що рівень знань студентів із відповідних циклів становить (дод. 2):

-  з циклу дисциплін загальної підготовки абсолютна успішність 
становить 100,0%, якість -  54,49%;

-  з циклу дисциплін професійної підготовки абсолютна успішність 
становить 100,0%, якість -  55,35%, що відповідає встановленим Державним 
вимогам.

Встановлено, що студенти оволоділи знаннями та навичками з дисциплін 
на достатньому рівні. Аналіз наведених даних свідчить, що експертну оцінку 
зрізу знань на стадії самоаналізу проведено в цілому об’єктивно.

У відповідності до навчального плану студентів освітнього ступеня 
«магістр» за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування 
спеціальності 131 Прикладна механіка студенти проходять науково-дослідну 
практику в 3 семестрі упродовж 2 тижнів та переддипломну в 3 семестрі 
упродовж 4 тижнів. Головним завданням проходження практик є закріплення 
навичок оформлення результатів науково-дослідної роботи, практичне 
закріплення теоретичних знань та збір матеріалів для випускної магістерської 
роботи.

Перевірка звітів із науково-дослідної та переддипломної практики 
студентів виявила, що студенти зібрали необхідну інформацію для подальшого 
її використання при підготовці випускних магістерських робіт та у майбутній 
професійній діяльності. Розбіжність між оцінками звітів закладом освіти та 
оцінками експертної комісії за національною шкалою відсутня.

Експертною комісією були перевірені курсові проекти з Технології 
машинобудування та Технологічної оснастки. Тематика різноманітна, 
орієнтована на творче поглиблення вивчення дисципліни та застосування 
отриманих знань для ефективного вирішення задач проектування інноваційних 
технологічних процесів. Сформована на базі креслень реального 
машинобудівного виробництва, вона дозволяє приймати технологічні рішення 
та здійснювати конструкторсько - технологічну підготовку, що може бути 
впроваджена у виробництво, таким чином повністю адаптувати магістрів до 
виконання майбутніх професійних задач.

Перевірені експертною комісією випускні магістерські роботи, що 
знаходяться в архіві університету за тематикою, змістом, рівнем аналізу 
наукових джерел, структурою, обсягом, використанням бібліографічних джерел 
в цілому відповідають вимогам. Випускні роботи мають високий рівень. Слід 
відмітити випускну магістерську роботу Самошкіної В.Е. (керівник к.т.н., доц. 
Цивінда Н.І.) «Організація інноваційних процесів конструкторсько- 
технологічної підготовки та керування машинобудівним виробництвом при 
ремонті насоса ГР 400/40 на умовах використання CAD-CAM технологій». 
Експерименти проводились в виробничих умовах на базі ТДВ «Криворізький 
завод «Універсал», робота має акт впровадження у виробництво, публікації у 
фаховому виданні та високу оцінку: перше місце на конкурсі кваліфікаційних
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робіт, що проводився в рамках Всеукраїнської олімпіади з Технології 
машинобудування (м.Одеса, 2018р.).

Аналіз результатів свідчить про високий рівень підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою Технології машинобудування спеціальності 
131 Прикладна механіка.

Висновок. Показники якості підготовки та рівень знань студентів 
засвідчують відповідність акредитаційним вимогам підготовки магістрів 
за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування 
спеціальності 131 Прикладна механіка.

8. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА 
СТУДЕНТІВ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ

Наукова робота у Криворізькому національному університеті є 
невід’ємною складовою освітньої діяльності. Основні пріоритетні напрями 
наукових досліджень: розроблення енерго- та ресурсозберігаючих технологій 
видобутку та переробки корисних копалин; збереження навколишнього 
середовища та охорона праці; підвищення рівня механізації і автоматизації 
технологічних процесів; управління якістю продукції гірничих підприємств; 
обґрунтування шляхів економічного розвитку підприємств різних галузей; 
комплексне використання та охорона надр, геолого-економічна оцінка об’єктів 
надрокористування; розроблення сучасних технологій металургійного 
виробництва; підвищення якості освіти; обстеження, паспортизація та 
реконструкція промислових будівель.

На кафедрі технології машинобудування працює наукова школа: 
«Підвищення якості процесів проектування, виготовлення та експлуатації 
машин».

Характеристика наукової школи кафедри технології машинобудування:
- наукова школа створена з метою використання всіх наявних ресурсів 

кафедри (попередні наукові напрацювання, досвід співпраці з вітчизняними та 
міжнародними організаціями, потенціал науковців та викладачів кафедри) для 
підвищення ефективності проектування, виготовлення та експлуатації 
технічних систем та їх елементів;

- наукова школа передбачає формування чотирьох категорій навчального 
контингенту: довузівська молодь та молодші спеціалісти, бакалаври та 
магістри, аспіранти, творча креативна частина фахівців промислових 
виробництв;

- програми пошукової роботи школи передбачають вибір актуальних задач, 
напрямів та об’єктів досліджень, критичний аналіз методів рішення наукових 
задач, методів мобілізації творчої активності членів наукової школи.

Завданнями та показниками роботи школи визначено підготовку фахівців 
світового рівня, науковців з сучасними навичками рішення наукових задач, 
підвищення креативного рівня фахівців виробничої сфери, рішення науково- 
технічних задач регіональних виробництв.
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В розрізі роботи цієї школи за звітний період були захищені три 

кандидатських дисертації, працює шість студентських наукових гуртків.
Науково-дослідницька робота науково-педагогічних працівників 

університету є такою же обов'язковою частиною їх діяльності, як і навчальна, 
методична та виховна. її метою є: підвищення кваліфікації викладачів з обраної 
спеціальності, включаючи виконання дисертаційних робіт;зростання творчого 
потенціалу викладачів;досконале знання сучасних досягнень з дисциплін які 
забезпечують викладачі;розвиток різних форм наукової співпраці, тощо.

Науково-дослідницька робота на кафедрі технології машинобудування 
ведеться усіма викладачами кафедри. Участь штатних викладачів у науково- 
дослідницькій роботі складає 100%.

Основні напрямки ініціативних наукових робіт кафедри (2016-2018р.р.):
1. Д.т.н., професор, завідувач кафедрою технології машинобудування, 

Кіяновський М.В. Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: 
«Дослідження закономірностей впливу експлуатаційних властивостей машин 
на їхні ресурсні характеристики» шифр НР/П-25-16 , Номер Держреєстрації 
РК№116U001801(2016-2018р.р.) Відповідальний виконавець к.т.н., доцент 
Бондар О.В.

2. Д.т.н., професор, завідувач кафедрою прикладної механіки та 
загальноінженерних дисциплін Рудь Ю.С. Науковий керівник науково- 
дослідної роботи на тему: «Дослідження надійності та підвищення технічного 
рівня складних технічних систем технологічного обладнання та елементів 
споруд гірничозбагачувальних комбінатів» шифр НР/П-11-16 Номер 
Держреєстрації РК № 0116U001787 (2016-2018р.р.)

3. К.т.н., доцент, декан механіко-машинобудівного факультету 
Дубровський С.С. Науковий керівник науково-дослідної роботи, Дослідження 
якісних характеристик поверхневого шару деталей та їх вплив на 
експлуатаційні властивості деталей машин, шифр НР/П-28-16, Держреєстрація 
№ 116U001805(2016-2018р.р.)

4. К.т.н., доцент, декан механіко-машинобудівного факультету 
Дубровський С.С. Науковий керівник науково-дослідної роботи, Дослідження 
існуючих конструкцій роликів конвеєрних та технології їх виготовлення, шифр 
HP-14-14-18, Держреєстрація № 118U000656(2016-2018р.р.)

5. К.т.н., доцент Цивінда Н.І. Науковий керівник ініціативної науково- 
дослідної роботи на тему: «Розробка комплексу технічних рішень з метою 
підвищення ефективності процесу обробки деталей із високомарганцевих 
сталей шляхом діагностики стану інструменту» шифр НР/П-27-16, Номер 
Держреєстрації РК№ 0116U001804, (2016-2018р.р.)

6. К.т.н., доцент Нечаєв В.П. Науковий керівник ініціативної НДР 
«Розробка комплексу технічних рішень для підвищення надійності та 
довговічності деталей машин та їх вузлів», шифр НР/П-26-16, № держреєстрації 
0116U001803 (2016 -  2018 p.p.). Відповідальний виконавець к.т.н.,доцент 
Рязанцев А.О.

7. К.т.н., доцент Пікільняк А.В. Науковий керівник ініціативної НДР 
«Розробка методів автоматизованого планування технічного обслуговування і
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ремонту механічного обладнання», шифр НР/П-26-16. Номер Держреєстрація 
№0116U001806 , (2016-2018р.р.)

На кафедрі технології машинобудування ведуться пошукові науково- 
дослідні роботи з магістрантами:

1 .Застосування сучасних CAD/CAM систем (DelCAM) для дослідження 
закономірностей сталості положення робочих органів стаціонарних роторних 
машин під дією експлуатаційних факторів.

2.Впровадження технологій DelCAM для вирішення промислових задач 
при виготовленні деталей із складними просторовими формами.

3.Цифрове моделювання виробів, технологій та програмування обробки 
складних поверхонь на базі CAD САМ DelCAM (ArtCAM).

4.Використання програмних продуктів COPE CAD (DelCAM-Feature 
САМ-2) для дослідження процесів моделювання та обробки поверхонь деталей 
типу вал-шестерні.

5.Дослідження зносостійкості наплавлених валів шламових насосів.
6.Дослідження стійкості металорізального інструменту з КНБ у процесах 

обробки важкооброблюємих сталей.
7.Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на 

експлуатаційні властивості деталей машин.
8.Вплив дефектів одержаних в процесі виготовлення та монтажу на 

експлуатаційні властивості деталей.
9.Ефективність відновлення посадок нерухомих з’єднань із застосуванням 

герметизуючих матеріалів.
10.Розробка комплексу технічних рішень підвищення надійності та 

довговічності вузлів верстатів та систем;
11.Розробка, виготовлення та випробування конструкції пристрою для 

активного контролю жорсткості шпиндельного вузла верстата.
12.Дослідження технології плазмового нанесення захисного покриття під 

час відновлення та захисту пар тертя в машинобудуванні.
Науково-дослідницька діяльність кафедри технології машинобудування, є 

невід’ємною частиною освітнього процесу, має своєю метою розвиток, 
зміцнення й підтримку наукових досліджень у рамках удосконалювання 
системи вищої освіти, вирішення актуальних завдань з вирішення 
технологічних і експлуатаційних задач на машинобудівних, ремонтних, і 
металургійному підприємствах. Поряд з навчанням студентів, вона дозволяє 
реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищити їх професійний 
рівень. За результатами НДР отримано результати, деякі із них впроваджені у 
навчальний процес та на підприємствах:

-Дослідження адгезійних та фрикційних властивостей металополімерного 
захисного покриття: удосколено технологію нанесення нового зносостійкого 
захисного покриття пар тертя, які працюють в умовах підвищеного 
гідроабразивного зносу.

- Дослідження шорсткості оброблюваної поверхні на базі програмного 
забезпечення COPYCAD ф. DELCAM ріс: розроблено методику промислових 
досліджень, проведено експериментальні дослідження й отримано перехідний
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коефіцієнт для визначення фактичної шорсткості оброблюваної поверхні 
безпосередньо на металообробному верстаті без зняття деталі.

-Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на 
експлуатаційні властивості деталей машин: визначено вплив магнітно- 
абразивної обробки на шорсткість та напружено-деформований стан 
поверхневого шару деталей машин.

- Дослідження впливу дефектів одержаних в процесі виготовлення та 
монтажу на експлуатаційні властивості деталей: визначено домінуючі фактори, 
що впливають на міцність та працездатність валів шламових насосів.

- Розробка доповнень до базової конструкторської бібліотеки KoMnac-3D
-  розроблено доповнень до базової конструкторської бібліотеки KoMnac-3D

Розробка та впровадження методики наукового обґрунтування 
модернізації металорізальних верстатів. Удосконалено методику 
обґрунтування, яку впроваджено в учбовий процес на кафедрі технології 
машинобудування ДВНЗ КНУ. Результати роботи опубліковано у відкритому 
друку.

- Розробка та впровадження методичного комплексу з дисципліни 
«Технологія виготовлення та ремонтного відновлення деталей та механізмів» - 
впроваджено в учбовий процес на кафедрі технології машинобудування ДВНЗ 
КНУ. Результати роботи оформлені як науково-методична частина курсового 
проекту, опубліковано у відкритому друку.

- Дослідження можливостей електрофізичних методів зміцнення 
поверхневих шарів деталей гірничих машин: розроблено технологічний процес 
зміцнення, пропоновані рекомендації враховані під час виробничих 
випробувань процесу в умовах ПАТ КОРУМ «КЗГО» та 1111 «Бізнес-трейд», 
отримано акти впровадження процесу в виробництво, оптимізовані режими 
обробки валів-шестерен.

Результати науково-дослідницької діяльності співробітників кафедри та 
студентів значною мірою впливають на підвищення якості підготовки фахівців 
усіх рівнів освіти, використовуються при підготовці методичного забезпечення 
(навчальних посібників, методичних вказівок) навчального процесу. За 
звітний період викладачі кафедри опублікували 126 науково-технічних статей 
разом із аспірантами і магістрантами, 356 тез доповідей та 4 друкованих праці 
навчально-методичного характеру. Співробітниками кафедри одержано 28 
патентів на винахід. Провідними викладачами кафедри підготовлено і 
надруковано 7 навчальних посібників.

Кафедра має наукові зв’язки з провідними ВНЗ України (Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Донбаська державна машинобудівна 
академія (м. Краматорськ), Запорізький національний технічний університет, 
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського (Харківський 
авіаційний національний аерокосмічний університет), Національна 
металургійна академія України (м.Дніпро) та інші.

З метою підвищення ефективності наукової роботи кафедра співпрацює з 
підприємствами міста. Кафедрою створена філія кафедри на базі 
МЕТІНВЕРСТ - КРМЗ (ПрАТ КОРУМ «Криворізький завод по ремонту
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коефіцієнт для визначення фактичної шорсткості оброблюваної поверхні 
безпосередньо на металообробному верстаті без зняття деталі.

-Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на 
експлуатаційні властивості деталей машин: визначено вплив магнітно- 
абразивної обробки на шорсткість та напружено-деформований стан 
поверхневого шару деталей машин.

- Дослідження впливу дефектів одержаних в процесі виготовлення та 
монтажу на експлуатаційні властивості деталей: визначено домінуючі фактори, 
що впливають на міцність та працездатність валів шламових насосів.

- Розробка доповнень до базової конструкторської бібліотеки Компас-ЗБ
-  розроблено доповнень до базової конструкторської бібліотеки KoMnac-3D

Розробка та впровадження методики наукового обґрунтування 
модернізації металорізальних верстатів. Удосконалено методику 
обґрунтування, яку впроваджено в учбовий процес на кафедрі технології 
машинобудування ДВНЗ КНУ. Результати роботи опубліковано у відкритому 
друку.

- Розробка та впровадження методичного комплексу з дисципліни 
«Технологія виготовлення та ремонтного відновлення деталей та механізмів» - 
впроваджено в учбовий процес на кафедрі технології машинобудування ДВНЗ 
КНУ. Результати роботи оформлені як науково-методична частина курсового 
проекту, опубліковано у відкритому друку.

- Дослідження можливостей електрофізичних методів зміцнення 
поверхневих шарів деталей гірничих машин: розроблено технологічний процес 
зміцнення, пропоновані рекомендації враховані під час виробничих 
випробувань процесу в умовах ПАТ КОРУМ «КЗГО» та ПП «Бізнес-трейд», 
отримано акти впровадження процесу в виробництво, оптимізовані режими 
обробки валів-шестерен.

Результати науково-дослідницької діяльності співробітників кафедри та 
студентів значною мірою впливають на підвищення якості підготовки фахівців 
усіх рівнів освіти, використовуються при підготовці методичного забезпечення 
(навчальних посібників, методичних вказівок) навчального процесу. За 
звітний період викладачі кафедри опублікували 126 науково-технічних статей 
разом із аспірантами і магістрантами, 356 тез доповідей та 4 друкованих праці 
навчально-методичного характеру. Співробітниками кафедри одержано 28 
патентів на винахід. Провідними викладачами кафедри підготовлено і 
надруковано 7 навчальних посібників.

Кафедра має наукові зв’язки з провідними ВНЗ України (Київський 
політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Донбаська державна машинобудівна 
академія (м. Краматорськ), Запорізький національний технічний університет, 
Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського (Харківський 
авіаційний національний аерокосмічний університет), Національна 
металургійна академія України (м.Дніпро) та інші.

З метою підвищення ефективності наукової роботи кафедра співпрацює з 
підприємствами міста. Кафедрою створена філія кафедри на базі 
МЕТІНВЕРСТ - КРМЗ (ПрАТ КОРУМ «Криворізький завод по ремонту
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гірничого обладнання»,). З ПрАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Північний 
ГЗК», . К.т.н., доцент ПАТ «Центральний ГЗК», ПАТ «Криворіжгірмаш», ВАТ 
«Криворізький завод «Універсал» кафедра працює на основі договорів про 
творчу співдружність. ПАТ «Торговий дім Гідросила» (м. Кропивницький). 
Договір про науково-технічну та учбову співпрацю № 2018/03-НС від 
02.07.2018р. , ТОВ «НВГ «Станкопромімпорт». Договір про співробітництво 
від 26.02.2018р., ПАТ «Електрозавод». Договір про спільну діяльність від 
21.04.2018р., ТОВ «Енергопромпостач». Договір про спільну діяльність від 
10.01.2018р., ТОВ «Укрінтех». Договір про спільну діяльність від 21.02.2017р., 
ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Договір про співпрацю 
20.12.2016р.

Деякі результати за звітний період:
1.Державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 

(ДП «СхідГЗК») (м. Жовті Води). Договір про творчу співдружність №38 від 
20.12.2013р. Термін виконання договору: з 20.12.2013 до 20.03.2014. Результат 
співпраці - Акт проведення промислових випробувань методу діагностичного 
моніторингу та розпізнавання технічних станів деталей та вузлів стаціонарних 
гірничих машин в умовах експлуатації (Підписаний від 20.05.2014р.)

2. Державне підприємство «ДПІ «Кривбаспроект». Результат співпраці - 
Акт про передачу методу діагностичного моніторингу та розпізнавання 
технічних станів деталей та вузлів стаціонарних гірничих машин в умовах 
випробувань та експлуатації (Підписаний від 24.02.2014р.)

3.Договір № 120311 от 01.09.2016г співпраці з фірмою «Гертнер Сервис 
ГМБХ» (системи ЧПК «Хайденхайн») Германія.

4. Договір про творчу співдружність №267/120 від 20.12.2013р. з ПАТ 
Констар. Тема «Дослідження впливу технологічних факторів на якість та 
міцність деталей з жароміцних сталей»,Термін виконання договору: з 20 грудня 
2013- по 20 грудня 2018р.р. Результат співпраці - Акт проведення промислових 
випробувань методу діагностичного моніторингу впливу технологічних 
факторів на якість та міцність деталей з жароміцних сталей (Підписаний від 
20.05.2017р.)

5.Договір про творчу співдружність ПАТ AT Корум КЗГО №44С-11: 
«Диагностический контроль работоспособности инструмента из КНБ в 
процессах механической обработки деталей из марганцевих сталей». Договір 
про творчу співдружність №38 від 20.12.2013р. Термін виконання договору: 3 8 
липня 2009- по 31 грудня 2018р.р Результат співпраці - Розроблений метод 
діагностичного контролю використовується в навчальному процесі при 
створенні методичних комплексів із дисциплін циклу «Технологія 
машинобудування» ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Поєднання навчальної та наукової роботи дає можливість студентам 
якісніше виконувати студентські науково-дослідні роботи, підвищувати свій 
професійний рівень, готуючись таким чином до подальшої самостійної 
професійної діяльності.
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У рамках науково-дослідної роботи студентів кафедрою Технології 

машинобудування проводяться студентські олімпіади першого туру з 
дисциплін : Теоретична та прикладна механіка, Матеріалознавство, Технологія 
машинобудування , Програмування на верстатах з ЧПК, Комп'ютерні технології 
в машинобудуванні. До олімпіад запрошуються студенти усіх курсів механіко- 
машинобудівного факультету. Переможці першого туру додатково готуються 
викладачами кафедри до участі у другому турі.

За 2013-2018 навчальні роки отримані наступні результати:
1.Магістрант Івасюк С. , зайняв призове 3 місце на Всеукраїнської 

олімпіаді з Технології машинобудування та 2 місце в виконанні завдань 
технологічного САПРу в програмному пакеті Компас Вертикаль.(м. 
Краматорськ, ДДМА, 10.04.201 Зр)

2.Магістрант Зінчук Ю, зайняв призове 2 місце на Всеукраїнській 
олімпіаді з дисципліни «Програмування на верстатах з числовим програменим 
керуванням» м.Суми, 21 березня 2014р.

3.Магістрант Сабадаш П.С. зайняв призове 1 місце на третій Міжнародній 
інтернет-олімпіаді « Современньїе комп'ютерний технологии DELCAMb науке 
,образовании и производстве» м.Самара ,18 листопада 2014р.

4.Магістрант Явтушенко О., зайняв призове 2 місце на всеукраїнській 
олімпіаді з дисципліни «Програмування на верстатах з числовим програмним 
керуванням» м.Київ 27-30 березня 2018р.

5. Магістрант Богдан А. зайняв призове 3 місце на всеукраїнській 
олімпіаді з Технології машинобудування (м.Одеса, 16-19 травня 2018р.)

Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт за напрямами: «Обробка матеріалів у 
машинобудуванні», «Механічна інженерія» .

1.Магістрант Довгаль С. зайняв призове 2 місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт в галузі наук «Обробка матеріалів у 
машинобудуванні» ( м.Кіровоград, 20 березня 2014 р).

2. Магістрант Балан О. зайняв призове 3 місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт в галузі наук «Обробка матеріалів у 
машинобудуванні» ( м.Житомир, 20 березня 2015 р).

3.Магістрант Осипа А., зайняла призове 3 місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт в галузі наук «Обробка матеріалів у 
машинобудуванні» ( м.Житомир, 23-24 березня 2017 р).

4. Осипа А.Р. приймала участь у відкритому конкурсі стипендіальної 
програми «3ABTPA.UA» фонду В.Пінчука плазмове зміцнення навантажених 
поверхонь деталей» та процйшла до 2 етапу. Приймала участь у 
вчеукпраїнському конкурсі «Авіатор».За результатами отримала можливість 
відвідати авіасалон та авіашоу у Ле Бурже, а також екскурсію до Парижу.

5.Магістрант Чумаченко О., зайняв призове 3 місце на Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт в галузі знань «Механічна інженерія» 
м.Суми ,17-19 квітня 2018р).
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За період з 2016 по 2018 роки у міжнародних, Всеукраїнських та 
регіональних конференціях взяло участь 146 студентів спеціальності 131 
Прикладна механіка

Кафедра технології машинобудування безпосередньо приймає участь в 
організації Міжнародної науково-технічна конференція молодих вчених і 
студентів « Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному 
комплексі», що щорічно проводиться на базі ДВНЗ КНУ.

Конференція дає можливість обговорити результати науково-дослідної 
роботи не тільки студентам , магістрантам, аспірантам та молодим науковцям, а 
й студентам коледжів Кривого Рогу та України. Це один з профорієнтаційних 
заходів, направлених на залучення обдарованої молоді до наукової роботи в 
стінах університету та кафедри технології машинобудування.

Магістранти освітньо-професійної програми Технології
машинобудування спеціальності 131 Прикладна механіка за звітний період 
виступали з доповіддю на наступних конференціях:

I. Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодьіх 
ученьїх с международньїм участием. Молодая наука XXI века ( г. Краматорськ, 
2014г.).

2. Международная научно-техническая конференция молодих ученьїх. 
Проблеми знергосбережения и механизации в горно-металлургическом 
комплексе, (г. Кривой Рог, 2013, 2014г. ).

3.Всеукраинская научно-техническая конференция студентов и молодьіх 
ученьїх с международньїм участием. Молодая наука XXI века: (м. 
Краматорськ, 2014р.).

4.V міжнародна науково-практична конференція. Комплексне 
забезпечення якості технологічних процесів та систем. (м.Чернігів, 2015р.).

5.Науково-технічна конференція. Сучасні технології в промисловому 
виробництві (м. Суми, 2015р.).

6.Міжнародна науково-технічна конференція студентів і молодих вчених. 
Молода наука. Технологія машинобування.(м. Краматорськ, 2016р.).

7. Двадцать седьмая международная конференция. Новьіе технологии в 
машиностроении. ( м.Коблево-Харків, 2017 г.).

8. XVII міжнародна науково-практична конференція. Машинобудування 
очима молодих: прогресивні ідеї -  наука -виробництво. (м.Чернігів, 2017р.)

9. Міжнародна науково-технічна інтернет- конференція студентів і 
молодих вчених. Молода наука - прогресивні технологічні процеси, 
технологічне обладнання і оснащення, (м. Краматорськ, ДДМА, 2018р.).

10. VIII міжнародна науково-практична конференція. Комплексне 
забезпечення якості технологічних процесів та систем, (м. Чернігів, 2018 p.).

I I .XXIII- міжнародний конгрес двигунобудівників ( м. Харків: Нац. 
Аеро-космічний ун-т.«Харк. авіац. ін-т», 2018р.).

12.Двадцать восьмая международная конференция ADDITION FOR
PROCEEDINGS XXVIII INTERNATIONAL CONFERENCE «NEW LEADING 
TECHNOLOGIES IN MACHINE BUILDING» (KOBLEVO -  KHARKOV, 
2018p.).
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13.Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених і 
студентів. Проблеми енергозбереження і механізації в гірничо-металургійному 
комплексі.(м. Кривий Ріг, 2015,2016,2017,2018 p.).

14. Міжвузівська наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів. 
Актуальні питання проблеми створення та експлуатації технічних систем 
(м.Кривий Ріг 2016,2017,2018)

15. Міжнар. наук.-техн. Інтернет -  конференція. Інноваційний розвиток 
гірничодобувної галузі (Кривий Ріг 2017)

16. Розвиток промисловості та суспільства. Міжнародна науково-технічна 
конференція .(м.Кривий Ріг,2016,2017,2018)

За останні три роки студентами було опубліковано 35 науково-технічних 
статей, в тому числі у збірниках ВАК України.

З 2007 р. університет бере участь у Міжнародному проекті «Передові 
комп’ютерні технології для університетів України», який організувала компанія 
Delcam (Великобританія) -  передова компанія в області розробок CAD/CAM 
систем. Університет отримав від компанії Delcam ліцензію на використання 
сучасної CAD/CAM системи Power Solution Delcam. На базі цього програмного 
забезпечення організовано «Навчально-науковий центр КНУ-Делкам» для 
навчання студентів, перепідготовки й підвищення кваліфікації спеціалістів 
регіону.

Велике значення кафедра приділяє розвитку творчого мислення, 
формуванню навичок науково-дослідної, самостійної пошукової роботи 
студентів, а також академічної доброчесності. Так, керуючись основними 
положеннями Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 p. № 2145-VIII та 
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, відповідними 
Постановами Кабінету Міністрів України та наказами Міністерства освіти і 
науки України та «Положенням про перевірку наукових, навчально- 
методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний плагіат» 
схваленим Вченою радою ДВНЗ КНУ на кафедрі впроваджено перевірку 
випускних кваліфікаційних робіт на плагіат.

Колектив кафедри сприяє публікаціям результатів досліджень студентів, 
націлює творчу молодь на міжвузівське, міжнародне наукове співробітництво.

Кафедра технології машинобудування активно співпрацює з іноземними 
навчальними закладами, науково-дослідними та проектними підприємствами в 
рамках міжнародних проектів (табл.4). Це співробітництво забезпечило 
побудову і наповнення змістом навчальний процес з використанням 
найкращого європейського та міжнародного досвіду підготовки фахівців.

За програмами співробітництва почалось переоснащення лабораторій на 
кафедрі технології машинобудування ДВНЗ КНУ для проведення 
лабораторних і наукових досліджень на найсучасніших зразках техніки 
виробництва і досліджень. Кафедра відкрила з відповідним оснащенням 
лабораторію САПР-Delcam, де у лабораторних і наукових дослідженнях 
комплексно використовується найсучасніше виробниче обладнання, таке як 
гравірувально-фрезерний верстат MDX-20 фірми Roland (Японія) для 3D 
обробки виробів машинобудування, сучасні комп’ютери, програмне

Голова експертної комісії І.І. Павленко



зо
забезпечення SolidWorks, КОМПАС 3D, ВЕРТИКАЛЬ, Лоцман:РЬМ, 
POWERSHAPE, POWERMILL, FeatureCAM, ArtCAM та інше для реалізації 
технологічно інноваційних рішень в сучасних CAD/CAM -  системах та 
дослідження динамічних параметрів процесів обробки.

Таблиця 4
Країна 

партнер (за 
алфавітом)

Установа-  
партнер

Тема
співробиницт

ва

Документ, в 
рамках якого 
здійснюється 

співробітництво, 
термін його дії

Практичні результати 
від співробітництва

1 2 3 4 5
Велико
британія

Delcam ріс Передові 
комп’ютерні 
технології для 
університетів 
України

ліцензія за №
4569а на 25
робочих місць за
5 модулями
Power Solution
DELCAM:
PowerSHAPE,
PowerMILL,
PowerlNSPECT,
ArtCAM,
FeatureCAM.

На підставі угоди від 8 
жовтня 2007р. з 
компанією Delcam на 
кафедрі створено 
«Навчально-науковий 
центр КНУ- Delcam» 
Мета НН центру «КНУ- 
Delcam»: впровадження 
найвищих світових 
стандартів 
конструкторсько- 
технологічної 
підготовки та 
перепідготовки . Задачі: 
освоєння найбільш 
досконалих 
комп’ютерних 
технологій технічної 
підготовки та 
організації 
машинобудівного 
виробництва.

США компанія
SolidWorks
Corporation

Підготовка 
користувачів 
програмних 
продуктів за 
всіма
напрямками
конструкторе
ько-
технологічної
підготовки
виробничих
процесів у
машинобудув
анні

Електронний 
ключ ліцензії на 
200 робочих 
місць.
Ліцензія 
SOLIDWORKS 
Education Edition 
повний пакет 
SOLIDWORKS 
Premium (3D CAD 
ГІО) з наявністю 
наступних 
продуктів:
-  SOLIDWORKS 
Motion і 
SOLIDWORKS 
Sustainability

Ліцензування 
SOLIDWORKS 
Education забезпечує 
потужним, 
інноваційним 
продуктом для 
навчання 3D- 
проектування, 
оптимізації та аналізу 
конструкції.
Забезпечує оволодіння 
навичками та вміннями 
роботи в CAD/CAM - 
системі SolidWorks
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-  SOLIDWORKS 
MBD (Model 
Based Definition 
tools)
-  SOLIDWORKS 
Simulation 
Premium (FEA 
tools)

-SOLIDWORKS 
Flow Simulation 
(CFD tools), яка 
включає в себе: 

Electronics 
Cooling Module і 
HVAC Module 
-SOLIDWORKS 
Plastics Premium 
-SOLIDWORKS 
Electrical 
Professional 
SOLIDWORKS 
Visualize 
Professional

Німеччина Г ертнер
Сервис
ГМБХ

Кафедра
технології
машинобудув
ання
доповнює 
учбову 
программу 
дисципліни 
«Системи 
ЧПК та 
програмуван

ня обробки 
деталей» та 
інших дисци
плін темами 
вивчення 
систем ЧПК 
та облад
нання фірми 
Хайденхайн 
на теорети
чних, практи
чних і 
лабораторних 
заняттях на

ДОГОВІР №
120311
про
співробітництво
ВІД
01.09.2016.Термін 
дії не обмежений

Сторони з узгодженою 
в робочому порядку 
періодичністю 
здійснюють взаємний 
обмін досвідом роботи 
та інформацією в 
науково -  технічних 
питаннях, що 
представляють 
взаємний інтерес, в 
питаннях підготовки 
висококваліфікованих 
спеціалістів, а також 
стажування викладачів.
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базі учбово- 
лабораторно
го програм
ного забезпе
чення для 
програмуван
ня в системі 
ЧПК
Хайденхайн

Канада 2416386
ONTARIO
INC.,11
Michael
Hover Place,
Unit 105
Toronto,
ON,Canada, 
M9A5G3

Пошук та 
систематиза
ція програм 
співпраці 
ВНЗ та підп
риємств Кана
ди, що забез
печують під
готовку фа
хівців у галузі 
машинобудув 
ання на 
світовому 
рівні

Угода про
міжнародну
науково-технічну
та освітньо-
професійну
співпрацю від
04.12.2017р.

Розробка та реалізація 
програми та заходів для 
інноваційного 
вдосконалення 
освітньо-наукової та 
виробничої діяльності 
суб’єктів угоди.

Висновок. Рівень науково-дослідної роботи на кафедрі технології 
машинобудування Державного вищого навчального закладу 
«Криворізький національний університет», її організація та результати 
свідчать про можливість забезпечення належної наукової підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна 
механіка відповідно до акредитаційних вимог підготовки магістрів.

9. ЗАХОДИ З УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ТА ВИКОНАННЯ 
РЕКОМЕНДАЦІЙ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Акредитація освітньо-професійної програми Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка здійснюється вперше. Зауважень (приписів) 
органів, що здійснюють контроль за дотриманням ліцензійних умов, а також 
відомості про скарги юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності за 
освітньо-професійною програмою Технології машинобудування зі спеціальності 
131 Прикладна механіка за період підготовки фахівців не надходило.

10. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про акредитацію у 
ДВНЗ «Криворізький національний університет» підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка.
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Наведені загальні відомості, а також відомості про кадрове, матеріально- 
технічне, організаційне та навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
університету дозволяють зробити висновок про те, що ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» здійснює підготовку магістрів за освітньо- 
професійною програмою Технології машинобудування зі спеціальності 131 
Прикладна механіка у відповідності до державних вимог.

Кадрове забезпечення навчальної підготовки студентів відповідає 
Державним нормам акредитації за другим (магістерським) рівнем.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення відповідає вимогам 
акредитації послуг у сфері вищої освіти і надає можливість якісної підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка.

Матеріально-технічна база ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» та кафедри технології машинобудування дозволяє забезпечувати 
на достатньому рівні проведення освітнього процесу підготовки магістрів.

За результатами проведеного експертною комісією аналізу у вигляді 
комплексних контрольних робіт за двома циклами дисциплін в цілому 
абсолютна успішність становить 100%, а якість підготовки за циклом загальної 
підготови складає 54,49%, за циклом професійної підготови складає 55,35%.

Висновок. Акредитаційна комісія вважає клопотання ДВНЗ 
«Криворізький національний університет» щодо акредитації за другим 
(магістерським) рівнем підготовки з ліцензованим обсягом 50 (п'ятдесят) 
осіб є обґрунтованим.

11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих на акредитацію матеріалів ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» щодо акредитації підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Технології 
машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна механіка та перевірки 
результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія 
дійшла висновку, що підготовка магістрів відповідає вимогам провадження 
освітньої діяльності. Експертна комісія вважає, що ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» спроможний надавати освітні послуги з підготовки 
студентів освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою 
Технології машинобудування зі спеціальності 131 Прикладна механіка з 
ліцензійним обсягом 50 (п'ятдесят) осіб.

Водночас експертна комісія пропонує за необхідне висловити пропозиції, 
які не входять до складу обов’язкових, але дадуть змогу покращити якість 
підготовки фахівців:

-  розширити бази для проходження науково-дослідної та переддипломної 
практик з підприємствами регіону в розрізі дуальної освіти;
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-  активізувати роботу щодо розвитку міжнародного співробітництва з 
вищими навчальними закладами за програмами академічної мобільності та 
обміну студентів та викладачів;

-  продовжити підготовку фахівців вищої категорії, особливо звернути 
увагу на активізацію підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня 
«доктор наук» викладачами кафедри.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів 
акредитаційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації 
за освітньо-професійною програмою Технології машинобудування зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка у ДВНЗ «Криворізький національний 
університет» за другим (магістерським) рівнем з ліцензованим обсягом 50 
(п'ятдесят) осіб.

Голова експертної комісії 
завідувач кафедри технології 
машинобудування Центральноукраїнського 
національного технічного університету, 
доктор технічних наук, професор;__________ '" / У І.І. Павленко

Член експертної комісії 
завідувач кафедри технології 
машинобудування Кременчуцького національного 
університету ім. Остроградського, 
доктор технічних наук, професор

«25» жовтня 2018 р.

В .В. Драгобецький

«З експертними висновками ознайомлені» та один примірник отримали

Ректор Державного вищі 
Закладу «Криворізький 
доктор технічних наук.

ерситет»

Завідувач кафедри 
Технології машинобудування 
доктор технічних наук, професор

М. І. Ступнік

М.В .Кіяновський
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1.1. Павленко

Графік проведення ККР за освітньо-професійною програму й  Л^нології машинобудування
зі спеціальності 131 Прикладна механіка

М.І. Ступнік 

2018 року

у ДВНЗ «Криворізький національний університет»

№
з/п Назва дисципліни ПІБ викладача Група Дата 

проведення, час
Ауди
торія

Прізвище
експерта

Цикл загальної підготовки
1.

Організація, планування та управління
Максимова О.С. ТМ-17м 23.10.18,12JU 608,

6 корп

В.В.
Драгобецький

2. Ділова іноземна мова Зотова -Садило О.Ю, ТМ-17м 24.10.18, 12J0 532 В.В.
Драгобецький

Цикл професійної підготовки
2. Технологічна оснастка Кіяновський М.В. ТМ-17м 25.10.18, 9UU 104 В.В.

Драгобецький
3. Технологія машинобудування Цивінда Н.І. ТМ-17м 23.10.18,15°° 206 В.В.

Драгобецький

Завідувач кафедри М.В. Кіяновський

Декан факультету С.С. Дубровський

Д
оляток 

1
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Зведена відомість 
Результати виконання комплексних контрольних робіт 

студентами другого магістерського рівня спеціальності 131 Прикладна механіка
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1. Цикл загальної підготовки

1. Організація планування та ТМ-17м 28 28 100 4 14,28 12 42,86 12 42,86 0 0 100 57,14 3,70
управління

2. Ділова іноземна мова ТМ-17м 27 27 100 3 11,11 11 40,74 13 48,15 0 0 100 51,85 3,60

Середнє значення за циклом 100 54,49 3,65

2. Цикл професійної підготовки

3. Технологія ТМ-17м 28 28 100 7 25,00 9 32,14 12 42,85 0 0 100 57,14 3,82
машинобудування

4. Технологічна оснастка ТМ-17м 28 28 100 2 7,16 13 46,42 13 46,42 0 0 100 53,57 3,6

Середнє значення за циклом 100 55,35 3,71
Примітка^явї^й^емну мову вивчало 27 осіб, оскільки 1 студент-іноземець

Ек€ C///yk f /  І.І Павленко

М.І.Ступнік Завідувач кафедр;

В .В .Драгобецький 

М.В .Кіяновський

Додаток 
2



Додаток З 
Декларування виконання вимог 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
у Державному вищому навчальному закладі «Криворізький національний

університет» підготовки магістрів 
за освітньо-професійною програмою 

Технології машинобудування 
спеціальності 131 Прикладна механіка 
галузі знань 13 Механічна інженерія

Таблиця 1. Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог 
щодо матеріально-технічного, інформаційного та навчально-методичного 

__________забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти _______

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичною 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМ 
щодо забезпечення провадження освітньої дія

ОГИ
льності у сфері вищої освіти

1. Наявність у закладі освіти кафедри, відповідальної за 
підготовку здобувачів вищої освіти.

+ + відхилення
немає

2. Наявність науково-педагогічних та наукових 
працівників, які здійснюють освітній процес та мають 
стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки, 
рівень наукової та професійної активності яких 
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та 
результатів з перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов.

100% 100%
відхилення

немає

3. Наявність з розрахунку на кожні десять здобувачів 
освітнього ступеня магістра одного викладача, який має 
кваліфікацію відповідно до спеціальності, науковий 
ступінь або вчене звання.

1 викладач/ 
10 здобувачів

8 викладачів/ 
50

здобувачів

відхилення
немає

4. Наявність групи забезпечення спеціальності, яка 
складається з науково-педагогічних або наукових 
працівників, які працюють у закладі освіти за основним 
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності і які не входять (входили) до жодної 
групи забезпечення такого або іншого закладу вищої 
освіти в поточному семестрі.

+ + відхилення
немає

4.1. Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене 
звання.

60% 100% +40%

4.2. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук 
та/або вчене звання професора.

30% 30,9 +0,9%

4.3. Кількість членів групи забезпечення.
1 член групи/ 
30 здобувачів

8 викладачів/ 
50

здобувачів

відхилення
немає

Голова експертної комісії І.І. Павленко



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

+ + відхилення
немає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Площа навчальних приміщень для проведення 
освітнього процесу.

2,4 м2 / 1 
здобувач

94 726 м2 / 
5005 здоб. 
= 18,9 м2

+ 16,5 м2

2. Доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів.

+ + відхилення
немає

3. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями 
/враховуючи комп’ютерну техніку із строком 
експлуатації не більше восьми років/, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, устаткуванням, що необхідні 
для виконання освітніх програм.

+

12,6 комп.
на 100 

студентів 
прив. конт.

відхилення
немає

4. Забезпеченість навчальних аудиторій 
мультимедійним обладнанням. 30% 44,7% +14,7%

5. Забезпеченість гуртожитком. 100% 100% відхилення
немає

6. Наявність інформаційного забезпечення:
1) вітчизняних та закордонних фахових періодичних 
видань відповідного або спорідненого спеціальності 
профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі в 
електронному вигляді);
2) доступу до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування базами 
кількома закладами освіти);
3) 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 працівників) діяльність, зразки документів 
про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до приміщень, 
навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація);
4) сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти
англійською мовою, на якому розміщена основна 
інформація про діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, освітні/освітньо-наукові 
програми, зразки документів про освіту), правила 
прийому іноземців та осіб без громадянства, умови

не менше 
шести 
різних 

найменувань

+

+

+ і

19
різних

найменувань

+

http://www.
knu.edu.ua/

http://www.
knu.edu.ua/

відхилення
немає

Голова експертної комісії І.І. Павленко
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навчання та проживання іноземців та осіб без 
громадянства, контактна інформація (у разі 
започаткування або провадження підготовки іноземців 
та осіб без громадянства).

7. Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
1) бібліотеки, + +
у тому числі читальної зали; + +
2) медичного пункту, + + відхилення
3) пунктів харчування, + + немає
4) актової чи концертної зали, + +
5 )спортивної зали, + +
стадіону та/або спортивних майданчиків. + +
8. Наявність навчально-методичного забезпечення:
1) усіх затверджених в установленому порядку 
освітньо-професійних програм, навчальних планів, за + +
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти;
2) робочих програм з усіх навчальних дисциплін 
навчальних планів, які включають: програму + + відхилення
навчальної дисципліни, заплановані результати 
навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 
рекомендовану літературу (основну, допоміжну), 
інформаційні ресурси в Інтернеті; + +

немає

3) програм з усіх видів практичної підготовки до 
кожної освітньої програми; + +
4) методичних матеріалів для проведення підсумкової 
атестації здобувачів вищої освіти.

Голова експертної комісії 
завідувач кафедри технології 
машинобудування Центральноукраїнського 
національного технічного університету, 
доктор технічних наук, професор;_________ % І.І. Павленко

Член експертної комісії 
завідувач кафедри технології 
машинобудування Кременчуцького національного 
університету ім. Остроградського, 

доктор технічних наук, професор_____ В.В.Драгобецький

«25» жовтня 2018 р.

«З експертними виснов^рмйвешщюмлені» та один примірник отримали

Ректор Державноп 
Закладу «Криворі 
доктор технічних

Завідувач кафедри 
Технології машинобу 
доктор технічних наук, професо

Голова експертної комісії

М. І. Ступнік

М.В.Кіяновський

І.І. Павленко



Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації 
у Державному вищому навчальному закладі 
«Криворізький національний університет» 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
Технології машинобудування 

спеціальності 131 Прикладна механіка 
_________ галузі знань 13 Механічна інженерія_________

Назва показника(нормативу)
Значення
показника
нормативу^

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
юрма-тивногс

1 2 3 4
Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100 100 відхилен
ня

немає
1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за 
останні 5 років, %

100 100 відхилен
ня

немає
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 відхилен
ня

немає

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), 
не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 н/п відхилен

ня

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 н/п немає

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 54,49 +4,49
2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 55,35 +3,71

Голова експертної комісії гж  І.І. Павленко
'У



1 2 3 4

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + відхи
лення

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на 
кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових конференціях, 
конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+ + відхи
лення

Голова експертної комісії 
завідувач кафедри технології 
машинобудування Центральноукраїнського 
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