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висновок
акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
на право здійснення освітньої діяльності з підготовки спеціалістів, магістрів 

спеціальності 7.06010107,8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах», Державних вимог до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 року №689, Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 24.12.2003 року №847 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 29.11.2011 року №1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
24.12.2003 року №847»), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
17 вересня 2012 року №1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до 
заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» та наказу Міністерства освіти і науки 
України №34л від 14 січня 2016 року експертна комісія у складі:

голова комісії: ЖЕЛИХ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ — завідувач кафедри
теплогазопостачання і вентиляції Національного університету «Львівська політехніка», доктор 
технічних наук, професор;

експерт: ПЕТРЕНКО ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ — доцент кафедри опалення, вентиляції та якості 
повітряного середовища, декан факультету технологій життєзабезпечення і екології Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 
кандидат технічних наук, доцент

розглянула подані матеріали та провела безпосередньо на місці у період з 9 лютого 2016 
року по 11 лютого 2016 року перевірку щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», ступеня магістр 
спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». Експертиза проводилася шляхом 
вивчення матеріалів самоаналізу для акредитації спеціальності 7.06010107, 8.06010І07
«Теплогазопостачання і вентиляція», виконання контрольних замірів якості навчання за складеним 
графіком проведення ККР, ознайомлення з кадровим, методичним та матеріально-технічним 
забезпеченням навчального процесу, проведення вибіркового контролю звітів з практик і 
встановила наступне.

1. Відповідність освітньої діяльності державним вимогам
ДВНЗ «Криворізький національний університет» є правонаступником Криворізького 

гірничорудного інституту, який був заснований у 1922 році. 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». Указом Президента України №599/2011 від 
24 травня 2011 року університету надано статус Національного.

Керівник університету -  Ступнік Микола Іванович, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 50027 м. Кривий Ріг, вул. XXII партз’їзду, 11, тел (056) 409-06-06, (0564) 92-00-65, 

факс (0564) 74-52-57, (0564) 74-51-98.
Форма власності -  державна, рівень акредитації -  IV.
До складу університету входять такі структурні підрозділи: три навчально-наукові інститути 

(Криворізький педагогічний інститут, Криворізький металургійний інститут та Криворізький 
економічний інститут), два науково-дослідні інститути (Науково-дослідний інститут безпеки праці 
та екології в гірничорудній і металургійній промисловості та Науково-дослідний гірничорудний 
інститут), 22 факультети, 87 кафедр (з них 65 випускових), науково-дослідна частина та наукова 
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бібліотека. До складу ДВНЗ «Криворізький національний університет» як відокремлені структурні 
підрозділи входять такі вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації: шість коледжів 
(Автотранспортний, Гірничий, Гірничо-електромеханічний, Інгулецький, Індустріальний, 
Політехнічний) та два педагогічних училища (Жовтоводське та Нікопольське).

Університет має ліцензію (від 29.10.2014 р. серії АЕ № 527440) на здійснення освітньої 
діяльності з 65 спеціальностей за 48 напрямами. В університеті навчається 12576 студентів, із них 
7750 осіб -  за денною формою навчання і 4826 осіб -  за заочною формою навчання. Навчально- 
виховний процес *в університеті забезпечують 1015 осіб професорсько-викладацького складу, у 
тому числі 92 доктори наук (9,1%), і 585 кандидатів наук (57,6%). Із 40 наукових спеціальностей 
відкрито аспірантуру, а з 10 -  докторантуру. Університет має три спеціалізовані вчені ради для 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата чи доктора наук із восьми 
спеціальностей.

Фонди бібліотеки університету налічують понад 1739600 примірників навчальної, наукової 
та художньої літератури. Бібліотека має 19 читальних залів на 887 посадкових місць. З 2006 року у 
бібліотеці впроваджена мережева система обслуговування науковців. Науково-педагогічний 
персонал університету отримує необхідну інформацію відповідно до читацьких запитів із 
періодичних видань, наукових видань електронною поштою безпосередньо на електронні адреси 
кафедр. Парк персональних комп’ютерів, до якого входять 95 комп’ютерних класів, постійно 
оновлюється і поповнюється. Він використовується в навчальному процесі не тільки на 
спеціальних, але й на загально-технічних та гуманітарних кафедрах. Загальна кількість 
комп’ютерів в університеті складає 1242 одиниці. У навчальному процесі задіяні тільки сучасні 
комп’ютери, що підключені до М етеТ  Насиченість навчального процесу комп’ютерами складає 
14,2 комп’ютерів на 100 студентів.

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» на кафедрі теплогазоводопостачання, 
водовідведення і вентиляції готують фахівців за спеціальністю 7.06010107, 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція» відповідно до вищезазначеної ліцензії та сертифіката про 
акредитацію серії НД-ІІІ №0450269 від 03 листопада 2011 року за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліст та сертифіката про акредитацію серії НД-ІУ №0450302 від 03 листопада 2011 
року за ступенем магістр. Контингент студентів у 2015 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст складає 19 осіб, з них 4 особи -  за денною формою навчання і 15 осіб -  за заочною, за 
ступенем магістр складає 14 осіб, з них 9 осіб -  за денною формою навчання і 5 осіб -  за заочною.

Висновок:
Отже, ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює освітню діяльність з 

підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція» відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Формування контингенту студентів
Прийом, відбір і направлення громадян на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» проводиться у відповідності з правилами прийому Міністерства освіти і науки 
України. При прийомі на навчання приймальна комісія дотримується вимог законодавчих актів та 
нормативних документів.

Прийом фахівців на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та ступенем 
магістр здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за відповідним 
напрямом підготовки. Прийом фахівців за ступенем магістр може здійснюватися на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст.

Для участі у конкурсному відборі вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліст та ступенем магістр вступники складають фахові вступні випробування. Для 
вступників на навчання за ступенем магістр обов’язковим є складання вступного екзамену з 
іноземної мови. Для проведення фахових вступних випробувань науково-педагогічні працівники 
випускової кафедри складають Програми фахових випробувань окремо для освітньо- 
кваліфікаційного рівня спеціаліст та ступеня магістр.

Загальні тенденції прийому студентів у 2011-2015 рр. за спеціальністю 8.06010107 
«Теплогазопостачання і вентиляція» не змінюються і дозволяють щорічно зараховувати на 
навчання від 14 до 20 осіб: від 9 до 10 за денною і від 5 до 10 за заочною формами навчання. За
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з
спеціальністю 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» за звітній період зараховували від 
19 до 56 осіб: від 4 до 25 за денною і від 9 до 31 -  за заочною формами навчання. За звітній період 
відрахувань студентів не було.

Висновок:
Протягом 2011-2015 навчальних років формування контингенту студентів спеціальності

7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» відбувалося в межах ліцензованого 
обсягу. Організаційні, методичні заходи та стабільно висока потреба у фахівцях даної 
спеціальності на Комунальних та промислових підприємствах міста забезпечують формування та 
збереження якісного складу контингенту студентів.

3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Навчально-виховний процес з підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю

7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» здійснює випускова кафедра 
теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції.

Кафедру теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції очолює доктор технічних 
наук, професор Голишев Олександр Маркович.

Навчальний процес з підготовки фахівців спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» 
ведуть 13 викладачів. Серед яких докторів технічних наук, професорів -  2 (15%), кандидатів наук, 
доцентів -  6 (46%), 61 % викладачів кафедри мають наукові ступені і вчені звання.

За останні три роки відбулися позитивні зміни у якісному та віковому складі викладацьких 
кадрів, а саме у 2012 році три викладачі кафедри (Коновалюк В.А., Савін В.В. і Петрюк О.В.) 
отримали диплом спеціаліста зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення» (друга вища 
освіта) та доцент кафедри Герасимчук О.В. отримав атестат доцента кафедри
теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції. Асистент кафедри Кіріченко П.С. у 2013 
році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. У 2014 році 
доцент Герасимчук О.В. отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Водопостачання та 
водовідведення». У 2015 році завідувач кафедри отримав звання академіка Академії гірничих наук 
України.

Джерелом поповнення та зміни викладацького складу є аспірантура та докторантура 
ДВНЗ «КНУ». За весь час існування кафедри підготовлено одного доктора наук та сім кандидатів 
наук, 43% викладачів кафедри захистили свої дисертації через аспірантуру та докторантуру 
кафедри. За напрямом спеціальності зарахований на заочну форму навчання аспірант 
Короленко В.В., який зараз працює над підготовкою до захисту дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук.

Викладачі кафедри мають значний досвід з науково-педагогічної роботи як в університеті, 
так і в науково-дослідних інститутах: 5 викладачів мають стаж науково-педагогічної роботи 
більше 10 років, 6 -  більше 5 років.

Усі викладачі кафедри мають спеціальну вищу освіту, яка відповідає дисциплінам, що 
викладаються. Один раз у 5 років викладачі підвищують свою кваліфікацію. За останні 5 років 
підвищили кваліфікацію усі викладачі, що беруть участь у підготовці спеціалістів та магістрів. 
Підвищення кваліфікації проводиться шляхом навчання на ФПК та стажування на підприємствах і 
в вищих навчальних закладах (наприклад, підвищували кваліфікацію у Державному інституті 
підготовки кадрів Мінпромполітики України, у-Державному інституті управління та економіки 
водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України, КПТМ «Криворіжтепломережа», 
ДП «ДПІ «Кривбаспроект») та у науково-дослідних установах, які за термінами та формами 
підвищення кваліфікації відповідають діючим вимогам.

Всього до підготовки спеціалістів спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція» залучено 8 викладачів, серед яких докторів технічних наук, професорів -  2 (25%), 
кандидатів наук, доцентів -  6 (75%). Викладання лекційних годин дисциплін соціально- 
гуманітарного циклу (всього 36 годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% 
лекційних годин викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими 
званнями, з них 100 % працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану (всього 288 
годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин викладають
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науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями, з них 100% 
працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним місцем роботи. Доктори 
забезпечують викладання 50% лекційних годин зазначеного циклу.

Всього до підготовки магістрів спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція» залучено 12 викладачів, серед яких докторів технічних наук, професорів -  2 (17%), 
кандидатів наук, доцентів -  10 (83%). Викладання лекційних годин дисциплін соціально- 
гуманітарного циклу (всього 60 годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% 
лекційних годин Викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими 
званнями, з них 100 % працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним 
місцем роботи. Викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану (всього 318 
годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин викладають 
науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями, з них 100% 
працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним місцем роботи. Доктори 
забезпечують викладання 53% лекційних годин зазначеного циклу.

Висновок:
Отже, кадровий склад викладачів ДВНЗ «Криворізький національний університет», який 

здійснює підготовку фахівців спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція», його наукова і педагогічна кваліфікація забезпечує навчання на рівні вимог та 
нормативів акредитації за освітньо-кваліфікаційним спеціаліст та ступенем магістр.

4. Науково-дослідницька діяльність
Наукова діяльність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» є невід’ємною 

складовою освітньої діяльності, що організовується, здійснюється і фінансується згідно з 
вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Наукові дослідження виконуються творчими 
колективами кафедр, проблемних, галузевих, академічних наукових лабораторій, структурних 
підрозділів, які організовують виконання досліджень, здійснюють експериментальне і дослідне 
виробництво, інформаційне, патентне, метрологічне та інше забезпечення якісного виконання 
робіт. Учені університету в тісній співдружності з інженерно-технічними працівниками 
підприємств, науковцями проектних та науково-дослідних інститутів вирішують важливі 
народногосподарські проблеми. До наукових об’єктів, що становлять національне надбання нашої 
держави, віднесена «Колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею 
Криворізького національного університету».

На кафедрі теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції діють дві наукових школи, 
які очолює д-р техн. наук, проф. Голишев О.М. Роботи виконуються за напрямами «Нормалізація 
санітарно-гігієнічних умов праці на гірничо-збагачувальних комбінатах» та «Моніторинг 
забруднення водних ресурсів Криворіжжя скидними та каналізаційними водами».

Науково-дослідницька робота науково-педагогічних працівників університету є такою ж 
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.

Основні напрямки наукових робіт кафедри:
1. Розробка методів розрахунку та проектування ефективних систем місцевої витяжної та 

загальнообмінної вентиляції фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів.
2. Розробка комплексу організаційних та інженерно-технічних заходів щодо зменшення 

пилогазових викидів шахтами, кар'єрами та фабриками гірничо-збагачувальних комбінатів.
3. Дослідження і розробка заходів та засобів енергозбереження у системах 

теплогазоводопостачання і вентиляції.
4. Прогнозування впливу техногенного забруднення атмосферного повітря і водного басейну 

на екологічний стан регіону.
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5. Підвищення надійності роботи внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та 
водовідведення промислових та цивільних споруд.

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. Працівники кафедри, аспіранти і студенти проводять наукові дослідження, 
головним чином, на обладнанні підприємств-замовників. Результати науково-дослідної роботи 
викладачів кафедри впроваджуються у виробництво та використовуються у навчальному процесі, 
зокрема у дипломних проектах і магістерських роботах.

Провідні співробітники кафедри здійснюють керівництво аспірантами за спеціальностями 
«Охорона праці» і «Екологічна безпека» (паспорти цих спеціальностей відповідають змісту 
спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»).

На кафедрі регулярно проводяться наукові семінари із актуальних питань опалення, 
теплопостачання, газопостачання, вентиляції та кондиціонування.

На кафедрі функціонують два наукових гуртки -  «Теплопостачання» і «Вентиляція», в яких 
задіяні студенти і викладачі.

Щорічно проводяться студентські науково-практичні конференції з теплогазопостачання і 
вентиляції, на яких доповідаються результати науково-дослідних робіт. На конференціях значна 
увага приділяється питанням енергозбереження, використанню сучасного обладнання і матеріалів 
у внутрішніх і зовнішніх інженерних системах. За 2011-2015 рр. 108 студентів подали матеріали 
до опублікування і виступили з доповідями.

Студенти кафедри регулярно беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт. 
Кожного року проводиться вузівський перший тур олімпіади зі спеціальності
«Теплогазопостачання і вентиляція», переможці якого беруть участь у другому турі 
Всеукраїнській олімпіаді, де регулярно займають призові місця.

З залученням студентів проводиться ряд наукових досліджень, а саме:
-  дослідження ефективності роботи вентиляційних систем;
-  підвищення надійності теплових мереж;
-  оптимізація роботи і підвищення ефективності систем аспірації;
-  вдосконалення захисних конструкцій від сонячної інсоляції;
-  розробка нових засобів зменшення пилогазових викидів на гірничорудних
підприємствах Кривбасу.

Висновок:
Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції має в своєму складі 

висококваліфікованих спеціалістів, які постійно займаються педагогічною і науково- 
дослідницькою діяльністю із активним залученням студентської молоді.

5. Міжнародні освітні та наукові зв'язки
Міжнародні зв ’язки кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції на 

сьогоднішній день розвиваються за такими основними напрямами:
-  участь у міжнародних конференціях;
-  публікація наукових статей у закордонних виданнях;
-  співробітництво з іноземними навчальними закладами, науково-дослідними та 

проектними підприємствами й установами.
Викладачами та науковцями кафедри опубліковано 5 монографій, більше 100 статей та 

доповідей на наукових конференціях. Отримано 14 патентів на винаходи.
За останні роки співробітники кафедри брали активну участь у міжнародних конференціях, 

що проводяться:
-  III Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної 

науки» (м. Харків), доповіді і публікації старшого викладача Голишева А.О. та інших;
-  Международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления 

науки» (Польща, м. Закопане), доповіді і публікації старшого викладача Голишева А.О. 
та інших;
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-  Російською асоціацією «Воздушная среда» (м. Санкт-Петербург), доповіді і публікації 
доктора технічних наук, професора Голишева О.М., кандидата технічних наук, доцента 
Деньгуба В.І., аспірантів кафедри та інших;

-  ДВНЗ «Криворізький національний університет» -  міжнародна конференція «Гірничо- 
металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку» (секції 
«Будівництво в гірничо-металургійній промисловості» «Рудникова аерологія та охорона 
праці»).

Основна тематика доповідей працівників кафедри на міжнародних конференціях:
-  нормалізація повітряного середовища виробничих приміщень підприємств гірничо- 

металургійного комплексу;
-  методи розрахунку та проектування систем місцевої витяжної та загальнообмінної 

вентиляції фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів;
-  енергозбереження в системах теплогазопостачання, вентиляції, водопостачання та 

водовідведення.
Висновок:
Отже, викладачі кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції, маючи 

досить значний науковий потенціал, успішно проводять наукову роботу за напрямом 
теплогазопостачання і вентиляція.

6. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
У ДВНЗ «Криворізький національний університет» розроблено та розглянуто на вченій раді 

університету від 29 серпня 2014 року (протокол №1) Систему управління та якості освіти, що 
забезпечує високоякісну підготовку компетентних фахівців; «Положення про організацію 
освітнього процесу в ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 24 лютого 2015 року. 
Також розроблено, схвалено вченою радою університету від 25 листопада 2014 року (протокол 
№3) «Порядок оцінювання знань студентів» і схему контролю якості навчального процесу та 
підготовки фахівців. Зокрема, розглянуто загальні положення, основні принципи організації 
поточного та підсумкового контролю, організацію поточного контролю, організацію підсумкового 
семестрового контролю та порядок ліквідації академічної заборгованості.

Організаційне, навчально-методичне та науково-методичне забезпечення навчально- 
виховного процесу, рівень фундаментальної, гуманітарної і фахової підготовки спеціальності 
7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» відповідають сучасним вимогам.

З усіх дисциплін проводиться контроль за відвідуванням занять з відповідною позначкою в 
журналах обліку роботи академічної групи та обліку роботи викладача. Всі пропуски занять 
студенти відпрацьовують поза розкладом. За видами занять проводяться такі види керівництва 
самостійною роботою студентів: проведення консультацій з дисциплін; проведення письмових 
контрольних робіт із окремих розділів кожної дисципліни; відпрацювання студентами в письмовій 
або усній формі пропущених лекцій; вибіркове опитування студентів; перевірка на початку занять 
готовності студентів до проведення лабораторних робіт; індивідуальний захист студентами 
виконаних лабораторних робіт; відпрацювання студентами пропущених лабораторних робіт та 
практичних занять; видача, консультація, перевірка та прийняття до захисту домашніх завдань. 
Екзамени проводяться в усній та письмовій формах. Проводяться індивідуальні консультації 
студентів перед екзаменами. Планування педагогічного навантаження та робочого часу викладачів 
представлено в плановому та розподіленому навантаженні, індивідуальних планах викладачів. 
Середнє навантаження викладача складає до 600 годин на навчальний рік.

На сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет» розміщено графік навчального 
процесу, розклад занять в академічних групах та розклад занять викладачів.

Для кожної навчальної дисципліни розроблені і затверджені проректором робочі навчальні 
програми і відповідне навчально-методичне забезпечення. Кожна дисципліна має комплекс 
навчально-методичного забезпечення. Забезпеченість навчальними програмами складає 100%.

При перевірці наявності навчально-методичного забезпечення для кожної дисципліни було 
встановлено наступне:

-  робочі навчальні програми з усіх дисциплін, передбачених навчальним планом -  100%;
-  плани практичних та лабораторних занять, завдань для самостійної роботи студентів -  100%;
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-  методичні вказівки і тематика контрольних робіт -  100%;
-  методичні вказівки і тематика курсових робіт -  100%;
-  програма та методичні рекомендації з переддипломної практики для спеціалістів та науково-

педагогічної практики для магістрів, забезпеченість базами практики -  100%.
За змістом робочі програми відповідають сучасному стану і перспективам розвитку науки і 

техніки, висвітлюють передові досягнення і тенденції їх розвитку.
Висновок:
Реальний стан навчально-методичного забезпечення відповідає даним, наведеним у звіті про 

самоаналіз. Навчально-методичне забезпечення дозволяє здійснювати підготовку фахівців за 
спеціальністю 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» на рівні, що відповідає 
державним акредитаційним вимогам за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем 
магістр.

7. Зміст підготовки фахівців
Навчально-виховний процес у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

регламентується Законом України «Про вищу освіту», відповідними діючими нормативно- 
директивними документами Міністерства освіти і науки України і базується на узгоджених 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі, навчальному плані 
спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» та засобах діагностики 
якості вищої освіти на рівні, що відповідає сучасним вимогам.

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за ступенем бакалавр, освітньо- 
кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр. Для цих рівнів підготовки розроблені 
освітньо-професійні програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), які 
затверджені ректором університету. Плани і програми підготовки відповідають кваліфікаційним 
характеристикам зі спеціальності. У них враховані вимоги держави, регіону, промислових 
підприємств, наукових установ і організацій, де після закінчення навчання передбачається 
працевлаштування майбутніх фахівців.

Висновок:
Експертна комісія встановила, що зміст підготовки фахівців спеціальності 7.06010107, 

8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» відповідає державним вимогам з акредитації, 
виконання навчальних планів здійснюється згідно з графіком навчального процесу у визначені 
ним терміни повністю.

8. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Кафедра теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції входить до складу 

будівельного факультету, розташована в корпусах №5 і 6 ДВНЗ «Криворізький національний 
університет». Матеріальна база кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції 
дозволяє забезпечити належний рівень кваліфікаційної підготовки спеціалістів та магістрів за 
спеціальністю 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція». Аудиторний фонд 
кафедри налічує 12 спеціалізованих аудиторій для лекційних і практичних занять, 14 профільних і 
одну науково-дослідну лабораторію.

Навчальні приміщення кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції, в 
яких проводяться заняття студентів спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція» знаходяться на 1-6 поверхах навчальних корпусів. Усі аудиторії, лабораторії, кабінети 
та класи обладнані централізованою системою опалення, водопостачання та освітлення.

Обладнання кабінетів та лабораторій суворо обліковане, зберігається у пристосованих 
приміщеннях, які підключені до централізованої системи охорони. Усі аудиторії, кабінети та класи 
обладнані централізованою системою опалення та освітлення, а профільні лабораторії додатково 
обладнанні системами водопостачання та водовідведення. 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.

Матеріально-технічна база ДВНЗ «Криворізький національний університет» відповідає 
загальним нормативним вимогам, що висуваються до вищих навчальних закладів України.

Голова комісії В. М. Желих
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Для поліпшення стану здоров’я студенти мають можливість оздоровлюватися у двох 
профілакторіях ДВНЗ «Криворізький національний університет». Студенти з інших міст мають 
можливість проживати у 11 гуртожитках. 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.

Висновок:
Таким чином, площа наявних приміщень цілком відповідає діючим нормам з урахуванням її 

функціонального призначення. Усі приміщення, що використовуються, є власністю університету.

9. Якість 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 студентів з усіх дисциплін, що викладаються, 
захисту дипломних проектів та 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 спеціальності.

Проведення вимірювання залишкових знань здійснювалося у вигляді комплексних 
контрольних робіт. Аналіз результатів проведення ККР серед студентів спеціальності 7.06010107, 
8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» наведено в додатку. 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.

На підставі вивчення результатів екзаменаційної сесії, результатів самоаналізу, проведення 
ККР (табл. 1, 2, 3, 4) зроблено висновок про достатню якість навчального процесу і рівень 
підготовки студентів.

Тематика дипломних проектів та магістерських робіт орієнтована на творче поглиблення 
вивчення комплексу дисциплін та застосування отриманих знань для проектування систем 
теплогазопостачання і вентиляції. Теми робіт передбачають рішення конкретних практичних 
задач, які постали перед спеціалістами в галузі теплогазопостачання і вентиляції, а також 
підприємствами Кривого Рогу, відповідають науковому спрямуванню професорсько- 
викладацького складу університету. Для виконання дипломних проектів та магістерських робіт 
застосовується програмне забезпечення провідних виробників обладнання для автоматизованих 
розрахунків систем опалення та теплопостачання. Щорічно виконується до п’яти робіт, де 
вирішуються конкретні науково-технічні завдання, актуальні для Криворізького регіону.

Для закріплення теоретичних знань і отримання навичок проектування навчальним планом 
спеціаліста спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» передбачено 
проходження студентами переддипломної практики протягом трьох тижнів. Базою практики є 
провідні проектні організації міста (ДП «ДПІ «Кривбаспроект», Криворізька філія ДП «ДДПІ 
«Дніпроцивільпроект», ТОВ «ПРОЕКТ СТАР ІНЖЕНІРІН» та інші), де студенти засвоюють 
сучасні методи проектування на практиці для застосування їх при дипломуванні.

Навчальним планом магістра спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» 
передбачено проходження студентами науково-педагогічної практики протягом двох тижнів. 
Базою практики є кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки та 
теплогазоводопостачання, водовідведення і вентиляції ДВНЗ «КНУ». Студенти знайомляться з 
специфікою викладання технічних дисциплін, отримують навички проведення навчальних занять, 
проводять наукові дослідження згідно тематики магістерської роботи.

Аналіз результатів свідчить про високий рівень підготовки фахівців спеціальності 
7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція».

Висновок:

Голова комісії В. М. Желих



9

Отже, якість теоретичної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 7.06010107, 
8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та ступенем магістр.

10. Усунення зауважень експертної комісії
№
з/п

Зауваження експертної комісії 
попередньої акредитації Що виконано

1 . Модернізувати профільні 
лабораторії 3 основних 
дисциплін кафедри,оновити 
парк діючого лабораторного 
устаткування та приладів.

- дообладнано спеціалізовану лабораторію вентиляції (к.6, 
ауд.222), з установленням сучасної припливної 
вентиляційної установки типу ККП (ВЕЗА-Україна) з 
мережею повітропроводів, регулюючою арматурою та 
різними типами повітророзподільників;
- у лабораторії опалення (к.6, ауд.220) змонтовано сучасний 
стенд дослідження динаміки тиску в системі опалення з 
насосною циркуляцією, а також реконструйовано стенди з 
встановленням сучасного електричного теплогенератора з 
системою автоматичного регулювання температури 
теплоносія, опалювальних приладів різних типів та з 
різними схемами підключення, терморегулюючої та 
запірної арматури, впроваджено можливість роботи 
лабораторної установки за схемами з відкритим та закритим 
розширювальним баком;
- лабораторії опалення (к.6, ауд.220) та вентиляції (к.6, 
ауд.222) забезпечено демонстраційними матеріали у вигляді 
плакатів з сучасним енергоефективним обладнанням систем 
опалення та вентиляції громадських та промислових 
будівель.

2. Створити на кафедрі наукові 
студентські гуртки за 
основними напрямками 
науково-дослідницької роботи 
кафедри з метою більш 
якісного залучення студентів 
до наукової діяльності.

На кафедрі організовано такі наукові гуртки: 
«Теплопостачання» - керівник доцент Деньгуб В.І., 
«Вентиляція» - керівник професор Голишев О.М. В гуртках 
задіяні 12-16 студентів 3-5-го курсів денної форми 
навчання. В роботі наукових гуртків основною метою є 
відпрацювання у студентів навичок комплексного 
проектування систем вентиляції, опалення і 
теплопостачання громадських та промислових будівель, 
застосування сучасних енергоефективних рішень та 
обладнання, широкого впровадження енергозбереження в 
системах мікроклімату. Отримані навички сприяють 
підвищенню рівня підготовки студентів та дають 
можливість успішно приймати участь в олімпіадах та 
конкурсах наукових робіт зі спеціальності.

3. Тематику дипломних проектів 
та магістерських робіт 
спрямувати на вирішення 
конкретних практичних задач, 
які є нагальними для 
гірничозбагачувального і 
металургійного комплексу 
Кривбасу в галузі теплогазопо
стачання і вентиляції.

Тематику дипломних проектів та магістерських робіт 
скореговано з урахуванням актуальних завдань в галузі 
теплогазопостачання і вентиляції для підприємств гірничо- 
металургійного комплексу Криворізького регіону. Щорічно 
виконується до п’яти робіт, де вирішуються конкретні 
практичні задачі актуальні для Криворіжжя.

4. Ширше впроваджувати 
комп’ютерні технології при 
виконанні курсових і 
дипломних проектів.

Активно впроваджуються програмне забезпечення для 
автоматизованих розрахунків систем опалення та 
теплопостачання за підтримки провідних виробників 
обладнання. Застосовуються наступні програмні продукти:

Голова комісії В. М. Желих
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№
з/п

Зауваження експертної комісії 
попередньої акредитації Що виконано

•

Meibes С.О. -  розрахунок гідравлічних систем опалення, 
теплопостачання та котелень; Danfoss С.О. - розрахунок та 
моделювання гідравлічних систем опалення, охолодження 
та теплопостачання; KAN С.О. graf -  гідравлічний 
розрахунок систем опалення та охолодження. Зазначені 
програмні комплекси застосовуються в курсовому та 
дипломному проектуванні. Фірми-представники компаній 
проводять щорічні конкурси дипломних проектів та 
магістерських робіт із застосуванням відповідного 
програмного забезпечення в яких студенти спеціальності 
ТГПВ постійно приймають участь та займають призові 
місця, що підтверджує їх навички володіння 
розрахунковими програмами.

Пропозиції
1. Інтенсифікувати співробітництво з провідними вітчизняними та закордонними 

виробниками обладнання систем теплогазопостачання і вентиляції для розширення та 
вдосконалення наукової, дослідницької та лабораторної бази кафедри.

2. Для урахування потреб регіону розширити тематику магістерських робіт з 
використанням для підвищення її актуальності проектних та наукових доробок науково-дослідних 
та проектних інститутів ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної 
промисловості «Кривбаспроект», ПАТ «Науково-дослідний і проектний інститут по збагаченню та 
агломерації руд чорних металів «Механобрчормет» та «Науково-дослідний інститут безпеки праці 
та екології в гірничорудній і металургійній промисловості ДВНЗ "Криворізький національний 
університет"» з удосконалення систем теплогазопостачання і вентиляції.

3. Спрямувати діяльність кафедри на забезпечення навчально-методичної бази нових 
дисциплін підготовки магістрів спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція».

Загальні висновки
На підставі викладеного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України 

зробила висновок про можливість акредитації:
-  спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліст з ліцензованим обсягом 45 осіб денної та 45 осіб заочної форм навчання;
-  спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» за ступенем магістр з 

ліцензованим обсягом 10 осіб денної та 10 осіб заочної форм навчання.

Спеціальність може бути акредитована за III та IV рівнем

Голова експертної комісії
завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції 
Національного університету «Львівська політехніка», 
доктор технічних наук, професор

WQV
В. М. Желих

Експерт
доцент кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного 
середовища, декан факультету технологій життєзабезпечення 
і екології Державного вищого навчального закд 
«Придніпровська державна академія архітектури»
кандидат технічних наук, доцент 
11 лютого 2016 року

.Я|

В. О. Петренко

З висновками ознайомлений 

В. о. ректора М. І. Ступнік
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Назва показника (нормативу)
Значення

п оказни ка
(н орм ати ву)

Ф акти ч н е
значення

п оказника

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значенн я  
п оказн и ка  
від норм а

ти вн ого

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською 
міськими державними адміністраціями

+ +

1.2. Заявлений ліцензований обсяг
(денна форма навчання / заочна форма навчання)

45/45 45/45 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

85 100 +15

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи

5 0 100 + 5 0

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за 
винятком військових навчальних дисциплін)

85 н/п

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи

5 0 н/п -

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України або монографій, до одного доктора 
наук або професора)

20,
але не 

менше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб 
ліцензова

ного обсягу

н/п

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

85 100 +15

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи

5 0 100 + 5 0

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України або монографій, до одного доктора

20,
але не 

менше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб

5 0 / 2  
(Голи - 

ш е в  О .М ., 
Ш ви д 

кий М .І.)

+ 3 0

Голова комісії В. М. Желих
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значенн я  
п оказн и ка  
від  норм а

ти вного

наук або професора) ліцензова
ного обсягу

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи ( %  від кількості годин для кожного 
циклу дисциплін навчального плану)

100 0

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної 
підготовки

+ + -

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:

+ +

доктор наук або професор + + -

кандидат наук, доцент -

3 .  Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

100 100 0

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) 70 100 +30
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 
(крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

12 14,2 +2,2

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 
(для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6

3.5. Наявність пунктів харчування + 4- -
3.6. Наявність спортивної зали + + -
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + -
3.8. Наявність медичного пункту + + -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

+ + “

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця ( у тому числі варіативної компоненти)

+ + -

4.3. Наявність навчального плану затвердженого в 
установленому порядку

+ + -

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни навчального плану ( %  від 
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 0
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт

100 100 0

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових 
робіт (проектів)

100 100 0

Голова комісії В. М. Желих
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Ф актичне
значення

показника

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значення  
п оказн и ка  
від н орм а

ти вн ого

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної 
та фахової підготовки ( %  від потреби)

1 0 0 1 0 0 0

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик ( %  від 
потреби)

1 0 0 1 0 0 0

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ 1 0 0 0

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у 
тому числі з використанням інформаційних технологій) ( %  від 
потреби)

1 0 0 1 0 0 0

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + 4» -
5 .  Інформаційне забезпечення

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній бібліотеці ( %  від потреби)

1 0 0 1 0 0 0

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних • читальних 
залах до загальної чисельності студентів ( %  від потреби)

5 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями

4 1 0 +6

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

4-

+

+

+

-

6 .  Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

1 0 0 1 0 0 0

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

1 0 0 1 0 0 0

6.1.3. 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, %

1 0 0 1 0 0 0

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 1 0 0 + 1 0

6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), %

50 50 0

6.2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 н/п -
6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), %

50 н/п

Л . ҐГолова комісії В. М. Желих
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Назва показника (нормативу)
Значення
п оказни ка

(н орм ати ву)
значення

показни ка

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значення  
п оказн и ка  
від  норм а

ти вн ого

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
« 4 » ) ,  %

50 62,5 +12,5

6.3. Організація наукової роботи 100 100 0
6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + -

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

4- +

Голова експертної комісії
завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції 
Національного університету «Львівська політехніка», 
доктор технічних наук, професор В. М. Желих

Експерт
доцент кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного 
середовища, декан факультету технологій життєзабезпечення 
і екології Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 
кандидат технічних наук, доцент п В. О. Петренко

11 лютого 2016 року 

Ознайомлений

В. о. ректора М. І. Ступнік



Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 
зі спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

15

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значенн я  
п оказн и ка  
від норм а

ти вн ого

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською 
міськими державними адміністраціями

+ +

1.2. Заявлений ліцензований обсяг
(денна форма навчання / заочна форма навчання)

10/10 10/10 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи

50 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фундаментального циклу дисциплін 
навчального плану спеціальності (% від кількості годин) (за 
винятком військових навчальних дисциплін)

95 н/п

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи

50 н/п -

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України або монографій, до одного доктора 
наук або професора)

40,
але не 

менше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб 
ліцензова

ного обсягу

н/п

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі 
за основним місцем роботи

50 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки 
докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати 
двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної 
науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не 
менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 
підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства 
освіти і науки України або монографій, до одного доктора

40,
але не 

менше ніж 
1 доктор 
наук або 
професор 
на 25 осіб

5 3 / 2  
(Голи- 

шев О.М., 
Швид

кий М.І.)

+13

Голова комісії В. М. Желих
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значенн я  
п оказн и ка  
від н орм а

ти вного
наук або професора) ліцензова

ного обсягу
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи ( %  від кількості годин для кожного 
циклу дисциплін навчального плану)

100 0

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної 
підготовки

+ 4 - -

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної науково-педагогічної 
спеціальності:

+ 4 -

доктор наук або професор + 4 - -

кандидат наук, доцент -

3 .  Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним для виконання навчальних 
програм (у % від потреби)

Оо

100 0

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) 70 100 +30
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 
(крім спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

12 14,2 +2,2

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів 
(для спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 
«Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»)

6

3.5. Наявність пунктів харчування + 4 - -

3.6. Наявність спортивної зали 4 - 4 - -
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика 4 - 4 - -

3.8. Наявність медичного пункту 4 - 4 - -

4. Навчально-методичне забезпечення
4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у тому числі варіативної компоненти)

4 - + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця ( у тому числі варіативної компоненти)

4 - + -

4.3. Наявність навчального плану затвердженого в 
установленому порядку

+ 4 - -

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни навчального плану ( %  від 
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 0
4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт

100 100 0

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових 
робіт (проектів)

100 100 0

Г олова комісії V В. М. Желих
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значення  
п оказн и ка  
від  норм а

ти вного

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань з Дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної 
та фахової підготовки (% від потреби)

100 100 0

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від 
потреби)

100 100 0

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів

+ 4* -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у 
тому числі з використанням інформаційних технологій) (% від 
потреби)

100 100 0

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + + -

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби)

100 100 0

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних 
залах до загальної чисельності студентів (% від потреби)

5 7 +2

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями

8 10 +2

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

+
+

+
+

-

6. Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %

100 100 0

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

100 100 0

6.1.3. 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 0

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), %

50 78 +28

6.2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 н/п -
6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), %

50 н/п

Г олова комісії В. М. Желих
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення  
ф акти ч н ого  

значенн я  
п оказн и ка  
від норм а* 

ти вн ого

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
6.2.З.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і 
«4»), %

50 94,5 +44,5

6.3. Організація наукової роботи 100 100 0
6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + -

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

+ +

Г олова експертної комісії
завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції 
Національного університету «Львівська політехніка», 
доктор технічних наук, професор В. М. Желих

Експерт
доцент кафедри опалення, вентиляції та якості повітряного 
середовища, декан факультету технологій життєзабезпечення 
і екології Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 
кандидат технічних наук, доцент В. О. Петренко

11 лютого 2016 року

Ознайомлений

В. о. ректора М. І. Ступнік



Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 

спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Т а б л и ц я  1

№ Назва дисципліни Група

Ус
ьо

го
 ст

уд
ен

тів

Виконували 3 них одержали оцінки

Аб
со

лю
тн

а 
ус

пі
ш

ні
ст

ь, 
%

Як
іс

ть
 н

ав
ча

нн
я, 

%

Се
ре

дн
ій

 б
алкю) відмінно добре задовільно незадовільно

КІЛЬКІСТЬ % кількість % кількість % кількість % кількість %

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1. Цивільний захист та 
охорона праці ТГГЕВ-15-Іс 4 4 100 0 0,0 2 50,0 2 50,0 0 0 100 50,0 3,5

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.

Організація, 
планування і 
управління 
виробництвом

ТГПВ-15-Іс 4 4 100 0 0,0 2 50,0 2 50,0 0 0 100 50,0 3,5

3.
Проектування систем 
теплогазопостачання і 
вентиляції

ТГПВ-15-Іс 4 4 100 0 0,0 3 75,0 1 25,0 0 0 100 75,0 3,8

Голова експертної комісії

Експерт

В. о. ректора

В. М. Желих 

В. О. Петренко 

М. І. Ступнік



Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР 

студентами спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Т а б л и ц я  2

№ Назва дисципліни Група

У
сь

ог
о 

ст
уд

ен
ті

в

З’явилось на 
екзамен, %

3 них одержали оцінки, %

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 за
 

ре
зу

ль
та

та
ми

 
са

мо
ан

ал
ізу

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 з
а 

КК
Р

Ві
дх

ил
ен

ня

ВІД М ІН Н О добре задовільно незадовільно

само
аналіз ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1. Цивільний захист та 
охорона праці

ТГПВ-15-ІС 4 100 100 6,0 0,0 50,0 50,0 44,0 50,0 ’ 0 0 3,6 3,5 -0,1

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.
Організація, планування 
і управління 
виробництвом

ТТПВ-15-Іс 4 100 100 6,0 0,0 50,0 50,0 44,0 50,0 0 0 3,6 3,5 -0,1

3.
Проектування систем 
теплогазопостачання і 
вентиляції

ТГПВ-15-Іс 4 100 100 19,0 0,0 62,0 75,0 19,0 25,0 0 0 4,0 3,8 -0,2

Голова експертної комісії

Експерт 

В .о.ректора

А

В. М. Желих

В. О. Петренко 

М. І. Ступнік

ю
о



Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами 

спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Т а б л и ц я  З

№ Назва дисципліни Група

У
сь

ог
о 

ст
уд

ен
ті

в Виконували 3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

на
вч

ан
ня

, %

Се
ре

дн
ій

 б
алККІ відмінно добре задовільно незадовільно

КІЛ ЬКІСТЬ % кількість % кількість % кількість % кількість %

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1. Цивільний захист та 
охорона праці

ТГПВ-15-ІМ 9 9 100 2 22,0 5 56,0 2 22,0 0 0 100 78,0 4,0

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.

Організація, 
планування і 
управління 
виробництвом

ТГПВ-15-Ім 9 9 100 1 11,0 7 78,0 1 11,0 0 0 100 89,0 4,0

3.
Проектування систем 
теплогазопостачання і 
вентиляції

ТГПВ-15-Ім 9 9 100 5 56,0 4 44,0 0 0 0 0 100 100 4,6

Голова експертної комісії 

Експерт

В. М. Желих 

В. О. Петренко

В. о. ректора М. І. Ступнік



Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР 

студентами спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Т а б л и ц я  4

№ Назва дисципліни Група

У
сь

ог
о 

ст
уд

ен
ті

в

З’явилось на 
екзамен, %

3 них одержали оцінки, %

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 за
 

ре
зу

ль
та

та
ми

 
са

мо
ан

ал
ізу

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 з
а 

КК
Р

Ві
дх

ил
ен

ня

ВІД М ІН Н О добре задовільно незадовільно

само
аналіз ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1 . Цивільний захист та 
охорона праці

ТГПВ-15-Ім 9 100 100 40,0 22,0 50,0 56,0 10,0 22,0' 0 0 4,3 4,0 -0,3

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2 .

Організація, планування 
і управління 
виробництвом

ТГПВ-15-Ім 9 100 100 60,0 11,0 30,0 78,0 10,0 11,0 0 0 4,5 4,0 -0,5

3.
Проектування систем 
теплогазопостачання і 
вентиляції

ТГПВ-15-Ім 9 100 100 100,0 56,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0 0 5,0 4,6 -0,4

В. М. Желих

В. О. Петренко 

М. І. Ступнік

Юю

В. о. р<


