
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50588 Метрологія та менеджмент якості

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 5754

Повна назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО 43861328

ПІБ керівника ЗВО Оборський Геннадій Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://op.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/5754

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50588

Назва ОП Метрологія та менеджмент якості

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Молодший бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра Металорізальних верстатів метрології та сертифікації

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

кафедра інформаційних технологій проєктування та дизайну, кафедра 
електромеханічної інженерії, кафедра інформаційної діяльності та медіа-
комунікацій, кафедра філософії та методології науки, кафедра 
інформаційних систем, кафедра іноземних мов, кафедра історії та 
етнографії України, кафедра вищої математики та моделювання систем, 
кафедра біомедичної інженерії.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

пр. Шевченка, 1, Одеса, Одеська область

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 385405

ПІБ гаранта ОП Паленний Юрій Григорович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

palenyi.u.g@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-481-02-17

Додатковий телефон гаранта ОП +38(048)-705-85-55
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 8 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка спеціалістів з метрології та автоматизації вимірювань в Одеському державному політехнічному 
університеті почалась у 1997 році. Випусковою кафедрою за спеціальністю  «Метрологія та інформаційно 
вимірювальна техніка» є кафедра «Металорізальних верстатів, метрології та сертифікації» Інституту промислових 
технологій, дизайну і менеджменту ОНПУ. Увага приділялась базовим знанням з метрології та їх практичному 
застосуванні для забезпечення метрологічного нагляду в промисловості, проведення робіт з повірки засобів 
вимірювальної техніки, розробки стандартів підприємств, сертифікації продукції та послуг в Державній системі 
УкрСЕПРО, а також проведенню випробувань продукції та послуг для сертифікації. 
Разом зі зміною в законодавстві України, які були спрямовані на скорочення переліку продукції, що підлягає 
обов’язкової  сертифікації в Україні (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05#Text),  і поступовим 
розгортанням зацікавленості підприємств щодо управління (менеджменту) якості у відповідності до міжнародних 
стандартів ISO серії 9000 починаючи з 2015 року до дисциплін спеціальності були додані дисципліни з менеджменту 
якості, аудиту систем менеджменту якості, акредитації випробувальних лабораторій. 
Після скасування Державної системи сертифікації УкрСЕПРО з 2018 р. 
(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0500774-17#Text)  освітню програму в частині сертифікації було 
переорієнтовано на європейську систему оцінки відповідності. Були скореговані навчальні плани дисциплін, введені 
нові дисципліни, наприклад, «Теорія невизначеностей у вимірюваннях», «Оцінка відповідності продукції та 
послуг».
З затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 
1263 від 19.11.2018 р.  освітня програма «Метрологія та менеджмент якості» була скоригована.
У 2021 році освітня програм була відкоригована відповідно до побажань стейкхолдерів.
Покращення якості ОП забезпечено постійною актуалізацією змісту дисциплін до діючого в Україні законодавства, а 
також залученням професіоналів-практиків та стейкхолдерів до реалізації освітнього процесу та атестації 
здобувачів.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 3 3 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 12 11 1 1 0

3 курс 2019 - 2020 6 5 1 1 0

4 курс 2018 - 2019 12 12 0 7 0

5 курс 2017 - 2018 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 50588 Метрологія та менеджмент якості

другий (магістерський) рівень 50618 Метрологія та менеджмент якості

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

50843 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
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самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 164926

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

104635 58362

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 152-1-2021 Метрологія та 
менеджмент якості.pdf

bjZAzIa8NoG2bp87l1gHPlCpaMeGQbcNhtrKfelU4pU=

Навчальний план за ОП 152-1-
2021_metrologiya_ta_menedzhment

_yakosti-np.pdf

RDMg78eml11f/uGNwrpfEAnhQfcno5TrLETXIgWvPOI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РВ_Одесастандартметр.pdf 8pg/LHdYoyWucNXQ4bFA4SsxYmYpRb2oxFm6Q/Vudl
U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РВ_Промтехекспертиза.pdf JrxZ11scAeJIXOFG4yb+/f2+cnMMq3B/owFFT79BahQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РВ_Станкосерт.pdf EdZ3XPiIrC+91XUWhqAZSganfFrZxBltVD8pZj0bCiA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка відповідають стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 
забезпечити підготовку фахівців в галузі автоматизації та приладобудування здатних до комплексного розв’язання 
складних задач розробки та використання засобів вимірювальної техніки, використання  інформаційних технологій 
для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності при виконанні організаційних 
та технічних робіт у сфері метрології та метрологічної діяльності, а також здатних вирішувати завдання розробки, 
впровадження та функціонування системи менеджменту якості, постачання якісної продукції. Унікальність ОП 
полягає у надані здобувачам цілісних та взаємопов’язаних знань, умінь та практичних навичок з менеджменту 
якості, стандартизації та метрології, як того вимагають спеціальності на яких працюють випускники: аудитор з 
систем якості, спеціаліст з якості, спеціалісти органів з сертифікації та випробувальних лабораторій.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають місії університету – підготовка на засадах академічної культури доброчесності та національної 
ідентичності висококваліфікованих фахівців, здатних навчатися впродовж життя, та формування інтелектуального 
капіталу суспільства. (https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view). Метою ОП є 
забезпечення потреб у галузі автоматизації та приладобудування, освіти тощо фахівцями, здатними не тільки 
розв’язувати складні спеціалізовані теоретичні та практичні задачі розробки та використання засобів вимірювальної 
техніки, використання інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації 
метрологічної діяльності при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері 
метрології та метрологічної діяльності, а також формування у здобувачів способів мислення, поглядів, цінностей, які 
відповідають сучасному демократичному суспільству, задовольняють умові примноження інтелектуального 
потенціалу нації. ОП має на меті підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі автоматизації та 
приладобудування, які відповідають основним вимогам сучасних підприємств України а також країн ЄС.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
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були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Відповідно до «Процедури з розроблення освітніх програм» (Наказ №23 від 06.03.2020 р.), що прийнята в 
Університеті (https://opu.ua/document/3355), інтереси і пропозиції здобувачів та випускників були враховані при 
розробці ОП в результаті проведення анкетування здобувачів та випускників ОП. Безпосередню участь у розробці 
брали здобувачі: за першим (бакалаврським) рівнем з спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка» Радалова А.Г. (2018 р. вступу) та за другим (магістерським) рівнем з спеціальності 152 
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» Розумна А.О. (2020 р. вступу) (прот.зас.каф. №6 від 
16.03.2021). Здобувачами були підтримані цілі ОП та запропоновано в ОК «Прикладна метрологія» приділити увагу 
щодо необхідності набуття ПРН, які стосуються вибору методів проведення вимірювань, та опрацювання результатів 
вимірювань. Додані результати навчання, що забезпечують здатність успішно працювати на сучасних підприємствах 
та організаціях.

- роботодавці

В розробці освітньо-професійної програми брали участь керівники підприємств-роботодавців  Рогожин Сергій 
Володимирович, Лаврук Олексій Юрійович та Болдусев Олег Анатолійович які внесли пропозиції щодо ОП. Вони 
брали активну участь у всіх етапах створення і імплементації освітньої траєкторії програми. Наприклад: 
запропоновано майбутнім спеціалістам метрологам надавати знання та навички, які стосуються не тільки засобів та 
методів випробувань, але знати яким чином на підприємствах організовують роботу метрологічних служб, зокрема, 
які функції на них покладають та місце метрологічної служби у загальній структурній схемі підприємства; врахувати 
в ОП більш широке застосування інформаційних технологій у сферах виробництва, випробувань, та інших сферах, 
пов’язаних в тому числі з метрологічною діяльністю; в наступній ОП передбачити окрему ОК з вивчення  діяльності 
усіх видів органів з оцінки відповідності, зокрема, калібрування, випробування, сертифікації та інспектування. Після 
вивчення пропозицій роботодавців та в процесі обговорення ОП на засіданні кафедри (прот.зас.каф. №8 від 
25.05.2021), в ОП були внесені такі зміни: з метою надання ПРН щодо організації роботи метрологічних служб 
додано ОК «Метрологічний супровід випробувань»; збільшено обсяг кредитів вивчення ОК «Інформаційно-
вимірювальні системи». Під час розробки наступної ОП розглянути питання про розробку ОК з результатами 
навчання щодо функціонування органів інспектування та калібрування.

- академічна спільнота

Обговорення ОП проходило на засіданні кафедри, на яке запрошувалися викладачі суміжних кафедр (прот.зас.каф. 
№6 від 16.03.2021), а також в позапрограмний час в ході науково-практичних конференцій та семінарів, які стали 
плідною платформою для обміну досвідом при плануванні та організації освітнього процесу. Наприклад, під час 
проведення в вересні 2021 року в Університеті  Міжнародного науково-технічного семінару «Інтерпартнер 2021» 
представники кафедри МВМС спілкувались з викладачами та науковцями Національного університету 
«Харківський політехнічний інститут», Сумського державного університету, Інституту надтвердих матеріалів ім. 
Бакуля з питань актуальності ОП, її цілей та врахування передового досвіду організації освітнього процесу в 
сучасних умовах. Информація про ці спілкування також була обговорена на розширеному засіданні кафедри 
(прот.зас.каф. №6 від 16.03.2021). При формуванні ОК, ПРН та цілей навчання враховувався досвід споріднених 
кафедр провідних університетів України. В цьому сенсі суттєвий вплив на формування ОП виявила щорічна (до 
пандемії короновіруса) участь кафедри в студентських олімпіадах в Харківському національному університеті 
радіоелектроніки, Національному університеті «Львівська політехніка». 

- інші стейкхолдери

Окрім роботодавців-стейкхолдерів, які надали рецензії-відгуки на ОП, викладачі кафедри спілкувалися з іншими 
стейкхолдерами. Наприклад, в ході неформальної зустрічі з керівництвом ТОВ «Холдингова компанія «Мікрон» 
було запропоновано під час вивчення практичних дисциплін з метрології надавати здобувачам компетентності 
пов’язані з розумінням майбутніми фахівцями важливості правильного визначення методів проведення вимірювань 
та випробувань продукції.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Станом на 2021 р Національним агентством з акредитації України зареєстровано 874 діючих випробувальних 
лабораторій, 37 калібрувальних лабораторій, 128 органів сертифікації продукції, 107 органів з сертифікації 
персоналу та 68 органів з сертифікації систем менеджменту якості, загалом 1214 організації, з них в Одеській області 
48 випробувальних лабораторій та їх філій, 8 органів з сертифікації (https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov). 
Всі ці організації потребують молодих спеціалістів, які мають змогу застосовувати статистичні методи менеджменту 
якості, знати основи процесного, ризик-орієнтованого та системного підходу в побудові систем менеджменту якості, 
що і було реалізовано шляхом доповнення переліку ПРН.
Сучасні тенденції розвитку промисловості України та регіону відстежуються на прикладі підприємств  ДП 
«Одесастандартметрологія», ДП НТЦ «Станкосерт», «Український науково-дослідний інститут медичної 
реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України», ТОВ «Холдингова компанія «Мікрон» та ТОВ 
«Промтехекспертиза». Зокрема, за відгуком ДП НТЦ «Станкосерт», тенденції розвитку спеціальності та ринку праці 
характеризуються потребою фахівців в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Тому для 
підвищення якості підготовки відповідних фахівців була збільшена кількості кредитів в ОК «Інформаційно-
вимірювальні системи».

Сторінка 5



Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий контекст освітньої програми визначено перш за все попитом в промисловості на спеціалістів з технічного 
регулювання та метрології, який зумовлений прийняттям Стратегії розвитку системи технічного регулювання в 
Україні, що була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844-р 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/844-2015-%D1%80#Text). Згідно цієї Стратегії було розроблено план заходів з 
підготовки до укладення між Україною та ЄС Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів, 
яка передбачає приведення системи технічного регулювання України у відповідність з практикою ЄС для 
промислової продукції. Для забезпечення підприємств та органів оцінки відповідності кваліфікованими кадрами з 
метрології та оцінки відповідності, починаючи з 2015 року, освітня програма орієнтується на актуальний попит на 
фахівців з проведення випробувань та сертифікації. При формулюванні цілей та результатів навчання ОП 
враховувалась тенденція наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині оцінки відповідності 
продукції та в сфері метрології. Враховуючи загальнодержавну зацікавленість підприємств багатьох галузей, 
підготовка фахівців з метрології та менеджменту якості має важливу значимість для всіх регіонів України.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

ОП розроблена відповідно до потреб світового ринку праці, вимог Болонської системи та нових тенденцій в розвитку 
метрології. При формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП був використаний досвід програм: 
Національного університету «Львівська політехніка»; Білоруського державного інституту підвищення кваліфікації 
та перепідготовки кадрів по стандартизації, метрології та управління якістю; Ташкентського державного технічного 
університету. Розгляд дисципліни Quality management and metrology, яка викладається в Університеті Осло, 
підтвердило правильність поєднання метрології з менеджментом якості 
(https://www.uio.no/studier/emner/matnat/its/nedlagte-emner/UNIK4320/index-eng.html). Fullerton College (США, 
Каліфорнія) готує спеціалістів метрологів спрямованих на забезпечення якості 
(https://cte.fullcoll.edu/programs/metrology/). Склад ОК коригується з тематикою «Engineering metrology and 
measurements» професора L. Krishnamurthy (видання Оксфордського університету). Кафедрою метрології, 
електроніки та автоматики Сілезького технічного університету пропонуються дисципліни аналогічні ОК ОП 
«Метрологія», «Електроніка», «Цифрова та мікропроцесорна техніка», тощо (https://www.polsl.pl/re2/dydaktyka/). 
Розроблена ОП є цілком конкурентоздатна з програмами інших, у тому числі закордонних установ, так як вона 
базується на сучасних світових уявленнях щодо метрології та менеджменту якості. ОП базується на 
компетентностному підході, включаючи систему оцінювання ECTS.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Зміст ОП в частині обов'язкових ОК повністю враховує вимоги стандарту щодо досягнення ПРН, визначених СВО. 
Досягнення ПРН, визначених СВО та представлених в ОП, зумовлено: добором ОК та їх послідовністю; добором 
методів навчання в межах ОК; відповідністю засобів оцінювання навчальних досягнень здобувачів змісту і методам 
навчання за ОК. Кожен ПРН може забезпечуватися різними ОК. Так ПРН «Вміти пояснювати та описати принципи 
побудови обчислювальних підсистем і модулів…» забезпечується ОК «Електротехніка», «Основи електроніки», 
«Методи та засоби вимірювань», «Цифрові вимірювальні прилади», «Інформаційно-вимірювальні системи». 
Логічна послідовність та впорядкованість ОК ґрунтується на переході від теоретично до практично орієнтованих, 
коли фундаментальні теоретичні дисципліни передують спеціалізованим та практично орієнтованим. Наприклад, 
після вивчення ОК «Основи метрологічної діяльності» послідовно вивчаються ОК «Сертифікаційні випробування 
продукції», «Менеджмент якості», виконується «Кваліфікаційна робота». Досягнення ПРН забезпечуються шляхом 
добору відповідних методів та технологій навчання/викладання з орієнтацією на інтегральну компетентність, ПРН, 
цілі та завдання дисципліни, індивідуальні можливості здобувачів. Перевага надається проблемним, активним 
методам та роботі в малих групах тощо. Згідно з НП здобувач має можливість набувати вміння і знання на лекціях, 
лабораторних і практичних заняттях, через написання курсових робіт, підготовку презентацій, отримання 
консультацій.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Для спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти затверджено Стандарт вищої освіти (Наказ МОНУ № 1263 від 19.11.2018 р.) 
(https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5bf/6c0/22c/5bf6c022c0eb4840870027.pdf)

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240
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Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

172.5

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

67.5

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Згідно стандарту вищої освіти, об’єктом предметної області є: технічне, програмне, математичне, інформаційне 
забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки, принципи побудови засобів вимірювальної техніки та їх 
використовування, принципи і методи відтворення еталонних величин, стандартних зразків. Технічне, програмне, 
математичне, інформаційне забезпечення інформаційно-вимірювальної техніки забезпечуються освітніми 
компонентами: «Цифрові вимірювальні прилади», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Сучасні інженерні та 
математичні пакети комп’ютерного моделювання», «Інформаційні технології». Принципи побудови засобів 
вимірювальної техніки та їх використовування забезпечуються освітніми компонентами: «Методи та засоби 
вимірювань», «Цифрові вимірювальні прилади»,  принципи і методи відтворення еталонних величин, стандартних 
зразків забезпечуються освітніми компонентами: «Прикладна метрологія», «Метрологія», «Методи та засоби 
вимірювань». Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи метрології та інформаційно-
вимірювальної техніки, побудова засобів вимірювальної техніки, метрологічна діяльність забезпечуються освітніми 
компонентами: «Метрологія», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Методи та засоби вимірювань», 
«Прикладна метрологія». Методи, методики та технології вимірювань забезпечуються освітніми компонентами: 
«Методи та засоби вимірювань», «Інформаційно-вимірювальні системи», «Сучасні інженерні та математичні пакети 
комп’ютерного моделювання», «Інформаційні технології». Інструменти та обладнання, сучасні засоби 
вимірювальної техніки забезпечуються освітніми компонентами: «Цифрові вимірювальні прилади», 
«Інформаційно-вимірювальні системи», «Прикладна метрологія». Послідовність ОК відповідає логіці викладання 
та спрямовано на досягнення ПРН.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії за ОП регламентується нормативними 
документами Університету: Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська 
політехніка»   затверджений Наказом від 1 вересня 2021 року № 82/1 (https://op.edu.ua/document/9419); 
«Положенням про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів» (https://opu.ua/document/3354 ); 
«Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність» (https://opu.ua/document/2501); 
«Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у 
інформальній та неформальній освіті» (https://opu.ua/document/3447). Формування забезпечується шляхом: 
вибором дисциплін (https://op.edu.ua/document/3354), які становлять не менш як 25 %  загальної кількості кредитів 
ЄКТС; поєднанням навчання за спеціальністю з навчанням в УНІ, УІІ або УПІ; узгодженням тем курсових та 
кваліфікаційних робіт; вибором місця проходження практик; індивідуальним графіком, що дозволяє поєднувати 
навчання з роботою; поєднанням навчання за ОП і неформальної освіти; академічною мобільністю, що 
забезпечується «Положенням про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів 
вищої освіти в Одеському національному політехнічному університеті»
(https://op.edu.ua/document/2498).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Можливість вибору навчальних дисциплін і порядок реалізації права здобувачів вищої освіти з вибору навчальних 
дисциплін регламентовані положенням «Про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів» 
(https://op.edu.ua/document/3354), де описані: статус вибіркових ОК; організація здійснення вибору навчальних 
дисциплін здобувачами вищої освіти; порядок реалізації права вибору навчальних дисциплін. З 2016 р. в 
університеті використовувався блочний вибір дисциплін з циклу загальної підготовки, вибір з переліку дисциплін 
професійної підготовки та вільний вибір дисциплін з інших ОП. З 2020 року передбачений більш зручний та 
гнучкий спосіб вибору дисциплін:  навчальні дисципліни загальної підготовки в навчальному плані (НП) розділені 
на групи дисциплін для поглиблення компетентностей: 1) пов'язаних з володінням іноземною мовою; 2) соціально-
політичних, етико-психологічних та правових; 3) з економічної та фінансової грамотності; вільний вибір дисциплін 
з інших ОП. Процес вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти складається з таких етапів: 
ознайомлення з НП та переліком вибіркових дисциплін, який вивішується на кафедральному інформаційному 
стенді та наданням здобувачам інформаційних карток/силабусів вибіркових ОК. Одночасно Гарант та куратори груп 
проводять консультування щодо вибору, що має на меті змістовне доповнення обов’язкової частини, 
індивідуалізацію підготовки здобувачів та реалізацію їхніх освітніх і кваліфікаційних потреб; складаються заяви 
здобувачів, в яких перераховуються вибіркові дисципліни та вказуються їх пріоритети для вибору;  заяви здобувачів 
обробляються в деканаті за прийнятими в Університеті правилами: Положення «Про порядок організації вивчення 
вибіркових освітніх компонентів»: https://op.edu.ua/document/3354; Положення «Про організацію освітнього 
процесу»: https://op.edu.ua/document/2492.
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Згідно з навчальним планом ОП «Метрологія та менеджмент якості» передбачено виробничу практику обсягом 135 
годин, що відповідає 4,5 кредитам ЄКТС та переддипломна практика – 90 годин, 3,0 кредити ЄКТС і є 
обов’язковими компонентами практичної підготовки. Загалом НП передбачено 708 годин практичних робіт та 218 
лабораторних робіт. Практика проводиться після засвоєння здобувачами програми теоретичної підготовки що 
дозволяє досягти відповідних ПРН. Для забезпечення практичної підготовки здобувачів кафедра заключає угоди з 
підприємствами, на яких організовуються бази практики (Договір про співробітництво від 08.12.2010), та 
створюються умови для формування змісту практики. Виходячи з потреб роботодавців, формуються цілі й завдання 
практичної підготовки. Зворотній зв’язок забезпечується надання відгуку та оцінкою роботи студента під час 
практики.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Політика Університету полягає в тому, що головним і стратегічним напрямком діяльності колективу Одеської 
політехніки є задоволення діючих та очікуваних вимог замовників до випускників, які відповідають міжнародним 
стандартам, шляхом надання комплексу якісних освітніх послуг (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). Вважаючи 
те, що спеціалісти-метрологи, а тим більше спеціалісти з менеджменту якості, знаходяться у постійному контакті з 
багатьма іншими спеціалістами, до ОП включені освітні компоненти що формують соціальні навички (soft skills) 
майбутніх спеціалістів. Здатність до комунікації, здатність брати на себе відповідальність, вирішувати конфлікти, 
системне мислення забезпечують освітні компоненти: «Менеджмент якості», «Філософія», «Виробнича практика», 
«Переддипломна практика». Крім того, вибіркові дисципліни «Психологія», «Соціологія», «Етика», «Практики 
культурної комунікації», «Конфліктологія» слугують поглибленню соціальних навичок. Таким чином soft skills 
забезпечується як фаховими так і загальними дисциплінами та  закріплюється під час проходження виробничої та 
переддипломної практики. Набуття соціальних навичок забезпечується  в процесі навчання з дисциплін 
професійної підготовки шляхом групового виконання лабораторних та практичних робіт.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Для визначення завантаженості здобувачів ОП «Метрологія та менеджмент якості» застосовуються такі заходи: 
опитування здобувачів у формі бесіди протягом освітнього процесу та під час проведення кураторських годин; 
проведення обговорення проблем студентського самоуправління на засіданнях Вченої Ради інституту; 
спостереження з боку кураторів, викладачів з подальшим обговоренням на засіданнях кафедри. Згідно з 
рекомендаціями, що наведені в Додатку до листа МОН від 13.03.2015 № 1/9-126 час, що відводиться для самостійної 
роботи здобувача, регламентується НП і відповідає не менш 1/3 та не більш 2/3 загального обсягу часу, відведеного 
для вивчення ОК. Співвідношення самостійної роботи здобувача визначається структурою кожної дисципліни, 
кількістю виділених кредитів з урахуванням змісту та ПРН, які вона забезпечує. При цьому встановлені такі 
співвідношення: на одну годину лекцій потрібно 0,5 години СРЗ, на одну годину лабораторних, практичних занять – 
1 година СРЗ; для виконання курсової роботи додається – 30 годин СРЗ. Згідно НП на самостійну роботу відведено 
4608 годин. При загальному обсязі відведеного на ОП часу 7200 годин, самостійна робота складає 64 % і 
знаходиться в установлених межах. Самостійна робота реалізується в поза аудиторний час, не встановлюється 
розкладом. Контроль за результатами самостійної роботи проводяться шляхом опитування за питаннями 
наведеними в переліку РПНД.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому до Державного університету "Одеська політехніка": https://op.edu.ua/vstup/rules 
https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view
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Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом на навчання здійснюється на підставі Правил прийому до Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8Dtm OmjA1f/view), розроблених відповідно до Умов 
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році. Вступ здійснюється на конкурсній основі в 
межах ліцензованого обсягу за спеціальністю. На ОП зараховуються  вступники, які здобули повну загальну середню 
освіту за результатами ЗНО з урахуванням середнього балу документа про повну загальну середню освіту та з 
урахуванням додаткових балів призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових 
предметів під час вступу на спеціальність, якої надається особлива підтримка. Мінімальна кількість балів ЗНО для 
допуску до участі в конкурсі та коефіцієнти відповідно: Українська мова – 0,2  та 1252; Математика – 0,35 та 1253; 
Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія – 0,35 та 125.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визначення результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО, регулюється Правилами прийому до 
Державного університету «Одеська політехніка», Положенням про відрахування, переривання навчання, 
поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в ОНПУ 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf), Положенням про 
організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» (посилання). Для вступників, які 
попередньо навчалися в інших  ЗВО існує порядок визначення академічної різниці, яка встановлюється на підставі 
поданих документів про виконання освітньої програми (академічна довідка).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Випадків використання даних правил для студентів ОП «Метрологія та менеджмент якості» впродовж навчання не 
було. У разі виникнення таких  ситуацій до вступників будуть застосовані загальні Правила прийому до Державного 
університету «Одеська політехніка».

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Механізм визнання результатів неформальної освіти регулює «Положення про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті», яке прийняте 
06.03.2020 р. (https://op.edu.ua/document/3447).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Куратори груп доводять до відома здобувачів інформацію щодо «Положення про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та інформальній освіті» 
(https://op.edu.ua/document/3447). Приклади застосування відсутні.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://opu.ua/document/2492) навчання здійснюється за очною (денною) і заочною формами та включає аудиторні 
заняття (лекції, практичні), самостійну роботу, індивідуальні консультації, практичну підготовку, контрольні 
заходи, а також виконання і захист кваліфікаційної роботи. Методи навчання визначаються та корегуються в межах 
кожної ОК викладачами, за якими закріплено їх забезпечення та викладання. Форми та методи навчання 
визначаються в РПНД, яка формується у відповідності до Положення про робочу програму навчальної дисципліни 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf)
Викладачі обрають методи навчання, які відповідають цілям навчання. Для придбання умінь та навичок у 
професійній сфері проводяться практичні заняття на підприємствах регіону. Загальні та спеціальні компетенції 
досягаються під час колективного обговоренням питань, пов’язаних з сучасними проблемами на підприємствах, для 
отримання досвіду співпраці у командах. Апробація знань і умінь, отримання фахового досвіду здобувачів 
здійснюється у ході виробничої і переддипломної практики яка проводиться згідно Положення про проведення 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти в ОНПУ 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_provedennya_praktychnoyi_pidgotovky_stud
entiv_v_onpu.pdf)

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 

Сторінка 9



навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Для забезпечення відповідності вимогам студентоцентрованого підходу, форми та методи навчання і викладання 
дисциплін переглядаються та оновлюються в межах кожної ОК з урахуванням пропозицій здобувачів, отриманих 
шляхом анонімного анкетування. Форма анкети і порядок анкетування є на сайті https://opu.ua/quality/stakeholders. 
Роз'яснювальну роботу щодо цілей та задач цього підходу проводять куратори академічних груп. Після кожного 
анкетування, всі анкети здобувачів обговорюються та аналізуються на засіданнях кафедри з метою виявлення рівня 
задоволеності здобувачів методами навчання і викладання (прот.зас.каф. №8 від 25.05.2021).  Студентоцентрований 
підхід також реалізується через вибіркову компоненту та забезпечується вільним вибором тем КР; тем 
кваліфікаційних робіт, які можуть бути обрані із запропонованого переліку або сформульовані здобувачем особисто 
та узгодженні з керівником робіт. Наприклад, вибір теми КР може бути за тематикою майбутньої кваліфікаційної 
роботи. Результати анкетування показують позитивну оцінку методів навчання з боку здобувачів (прот.зас.каф. №8 
від 25.05.2021).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Принципи академічної свободи для викладачів реалізуються через вільний та свідомий вибір методів та засобів 
навчання, способів навчальної взаємодії, навчальних матеріалів, форм навчально-виховного процесу у межах 
встановлених вимог Університету, формування ПРН в кожній ОК відповідно до ОП мають можливість застосовувати 
власний професійний досвід, авторські методики навчання, вибирати відповідні навчальні матеріали і технічні 
засоби підтримки навчального процесу, виконувати наукові дослідження разом зі здобувачами, тощо. Кожен 
здобувач формує для себе індивідуальну освітню траєкторію шляхом вибору ОК, напряму наукових досліджень, 
тематики РГР, КР і кваліфікаційної роботи, місця проходження виробничої та переддипломної практики та ін. 
Зв’язок між здобувачами та викладачами у науково-дослідній та науково-творчій діяльності полягає у спільній 
участі в науково-технічних конференціях, в конкурсах студентських робіт за спеціальністю, а також публікаціях у 
наукових виданнях Студенти німецько-українського, іспансько-українського та польсько-українського інститутів, які 
навчаються за даною ОП, мають можливість продовжити навчання в споріднених університетах відповідних країн. 
Так, студентка  Котовська О. проходила навчання згідно умовам програми «Erasmus+» в університет Країни Басків 
(Universidad del País Vasco).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

На перших заняттях в семестрі, викладачі доводять до відома здобувачів стислий зміст та тематику навчальної 
дисципліни, очікувані результати навчання, форми контрольних заходів, методи (форми) викладання, критерії 
оцінювання окремих навчальних елементів ОК та підсумкового контролю, терміни надання викладачу виконаних 
завдань. Кожен здобувач може у вільному доступі ознайомитись з інформацією стосовно всіх ОК, які відображені в 
інформаційних картках дисциплін (https://opu.ua/studies/selected) та розміщені на офіційному веб-сайті 
Університету В інформаційних картках дисциплін відображено змістовну інформацію щодо процедури оцінювання 
та видів індивідуальної роботи здобувачів, анотація ОК, результати навчання в межах дисципліни, кількість 
аудиторних занять та обсяг самостійної роботи, форми організації навчання, види та тематика навчальних занять, а 
також перелік лекцій. Кожен здобувач має можливість переглянути академічний календар Університету 
(https://opu.ua/studies).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Згідно «Положення про затвердження та введення в дію «Положення про організацію науково-дослідної роботи 
здобувачів вищої освіти в ОНПУ» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_pro_ndrs.pdf) 
науково-дослідна робота здобувачів є складовою частиною навчального процесу та наукової роботи. Залучення до 
науково-дослідної роботи здобувачів здійснюється як в межах аудиторного навчання, так і поза ним. Під час 
проведення лекцій, практичних та лабораторних занять викладачі намагаються ставити питання дискусійного 
характеру, які сприяють зацікавленню здобувачів до участі в науково-дослідних роботах за тематикою спеціальності. 
Здобувачі ОП проходять навчання та практику на філії кафедри МВМС, яка функціонує в ДП 
«Одесстандартметрологія», де висвітлюються сучасні потреби в метрологічній сфері. Вони мають змогу взяти участь 
у щорічних конкурсах стартапів SpringUp (http://opu.in.ua.tilda.ws), які проводяться в Університеті та представити 
свій проєкт. Наприклад студент Бєліков В.О. в рамках виконання кваліфікаційної роботи під керівництвом  
Паленного Ю.Г. створив оригінальний макет вимірювача лінійних переміщень, який використовується для 
демонстрації складових невизначеностей вимірювань під час проведення лабораторних робіт. Також науково-
дослідна робота здобувачів реалізується шляхом участі здобувачів у підготовці спільних з викладачами тез 
доповідей для науково-технічних  та науково-практичних конференціях (щорічна Міжнародна науково- технічна 
конференція «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні» 
(https://drive.google.com/file/d/1KTXADnxJropk2neDs5N66dZEHC959kDi/view?usp=sharing,  
https://drive.google.com/file/d/1ez0ziOlaTkYq2vVfvHcABZQfx6cnA_cg/view?usp=sharing). Таким чином, здобувачі 
мають змогу залучатися до науково-дослідної роботи кафедри та розвивати власний науковий потенціал

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

ОП та навчальний план (НП) є основними документами для розробки робочих програм навчальних дисциплін 
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(РПНД) (https://op.edu.ua/kaf-mvms/disciplines). РПНД дисциплін розглядаються на засіданні кафедри перед 
початком навчального семестру, погоджуються з Гарантом ОП, завідувачем випускової кафедри, деканом ІПТДМ, 
директором ІДЗО, головою методичної комісії ІПТДМ, начальником Центру забезпечення якості вищої освіти, 
начальником науково-методичного відділу та затверджуються проректором Університету. РПНД дисциплін 
зберігаються на кафедрі, в деканаті ІПТДМ, науково-методичному відділі та оновлюються у разі внесення змін до 
ОП та НП. Відповідно до діючого в Університеті «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf), РПНД розробляється на термін дії НП і 
повністю оновлюється, якщо відбуваються: зміни стандартів вищої освіти; зміни діючої ОП, які стосуються даної 
навчальної дисципліни; впровадження нової освітньої технології. Викладачі кафедри МВМС на основі своїх 
наукових досліджень мають статті, які опубліковані у провідних профільних журналах України, наприклад, 
«Стандартизація, сертифікація, якість» (Паленний Ю.Г., Огієнко М.С., Тіхенко В.М., Кисилівська А. Ю.), а також в 
наукових виданнях, що включено до науково-метричної бази Scopus (Моргун Б.А., Левинський О.С.). Так стаття 
Паленного Ю.Г. та Огієнко М.С. «Застосування ризик-орієнтованого підходу для розроблення документів систем 
управління якістю» стала базою для лекції в ОК «Менеджмент якості». Викладачі виступали з доповідями на 
Міжнародних науково-практичних конференціях «Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика» 
(проводилась в Університеті спільно з Асоціацією технологів-машинобудівників України), «Інфраструктура якості 
перспективи та тенденції розвитку» (Київ, ДП «УкрНДНЦ) та інших. У 2019 році викладачами кафедри МВМС 
проводилось підвищення кваліфікації працівників Одеської залізниці в сфері метрології (Паленний Ю.Г., 
Кисилівська А.Ю.). Багато викладачів кафедри є членами Асоціації технологів-машинобудівників України та 
громадських академій, наприклад, професор Тіхенко В. М. є дійсним членом (академіком) Інженерної академії 
України. За результатами проведення конференції було оновлено презентацію для дисципліни «Сертифікаційні 
випробування продукції». Активна наукова діяльність та зв'язки з виробниками продукції дають можливість 
враховувати наукові та галузеві тенденції в сфері метрології та менеджменту якості. Кафедра підтримує контакти з 
стейкхолдерами, роботодавцями та випускниками з метою з'ясування необхідності оновлення освітніх компонентів 
у відповідності з сучасними потребами виробництва. Отримані пропозиції щодо поліпшення навчального процесу 
обговорюються на засіданнях кафедри.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація освітньої і наукової діяльності в Університеті пов’язана з інтеграцією системи вищої освіти 
України у Європейський освітній простір поєднанням навчання за ОП з навчанням УНІ,УПІ,УІІ, міжнародним 
стажуванням здобувачів та викладачів, можливістю виїжджати за кордон на безкоштовне навчання за програмами 
Європейського Союзу та прямими договорами університету з зарубіжними університетами-партнерами 
(https://op.edu.ua/opportunity/3050, https://opu.ua/ru/international). Навчання, викладання дисциплін та наукові 
дослідження у межах ОП спрямовані на використання передового европейського та світового освітнього простору. 
Викладачі Моргун Б.А. та Тіхенко В,М. мають багаторічний досвід викладання дисциплін французькою мовою в 
університетах Алжиру. На базі кафедри МВМС у 2000 році було створено кафедру ЮНЕСКО «Інтелектуальне 
моделювання і адаптація нетрадиційних технологій до проблем перспективного навчання та суспільного прогресу». 
Щорічно в Університеті кафедрою ЮНЕСКО проводиться Міжнародна науково-технічна конференція «Нові та 
нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні». Тематика конференції включає метрологічне 
забезпечення в освіті та виробництві. Цим забезпечується ознайомлення викладачів і здобувачів з сучасними 
здобутками світової науки у сфері метрології та менеджменту якості. Участь в таких міжнародних наукових заходах 
також сприяє реалізації принципу інтернаціоналізації ЗВО.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу…» в Університеті (https://opu.ua/document/2492) 
перевірка навчальних досягнень здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю. В процесі поточного 
контролю оцінюються: повнота виконання завдань, рівень засвоєння навчального матеріалу та окремих розділів 
навчальної дисципліни, робота з додатковою літературою, вміння й навички презентації своїх здобутків, опанування 
практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи. Кількість заходів та форми проведення поточного 
контролю повинні бути достатніми для перевірки програмних результатів навчання. Формування результативної 
оцінки охоплює модульні контрольні роботи; практичні (лабораторні) роботи; виконання РГР та ін. Для 
забезпечення оперативного контролю за успішністю здобувачів та якістю рівня знань здобувачів дисципліна 
поділяється на два семестрові модулі. Кожний модуль оцінюється у 50 балів. У межах одного модулю бали 
розподіляються між накопичувальною частиною (20….30 балів) та МКР (30….20 балів). Бали накопичувальної 
частини нараховуються за практичні (лабораторні) заняття, поточний контроль, виконання індивідуальних завдань 
(розрахунково-графічні та реферативні роботи) та інші види робіт, передбачені навчальним планом. Підсумковий 
контроль проводиться після завершення її вивчення з метою оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів. На 
підсумковий семестровий контроль виносяться теоретичні питання, практичні завдання, які передбачають 
перевірку засвоєння здобувачами програмного матеріалу навчальної дисципліни, здатності до практичної реалізації 
здобутих знань і вмінь, що свідчить про сформованість не тільки результатів навчання, але й певних 
компетентностей. Форми такого контролю з навчальної дисципліни (екзамени, заліки) визначені НП і висвітлені в 
інформаційній картці дисципліни. Складання екзаменаційних білетів здійснюється відповідно до «Положення про 
організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 
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освіти з навчальної дисципліни» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). 
«Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (РПНД) (https://op.edu.ua/document/2549) містить опис 
засобів та методів, які забезпечують досягнення ПРН, передбачених ОП і РПНД (екзамени, реферативні, 
розрахунково-графічні та курсові роботи, презентації). Екзамени проводяться за повним змістом дисципліни в усній 
(або письмовій) формі за розкладом. Зміст екзаменаційного білету забезпечує перевірку досягнення всіх ПРН, які 
були визначені в ОП. Білет містить теоретичну і практичну частини; оцінку у балах за правильну відповідь на кожне 
з теоретичних питань та практичних завдань окремо. Білети розглядаються не пізніше, ніж на першому в осінньому 
семестрі, засіданні кафедри та затверджуються її завідувачем. Здобувачам заздалегідь надається перелік питань 
щодо підготовки до складання екзамену.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
ґрунтуються на принципах об’єктивності, відкритості та рівності вимог відповідно до «Положення про організацію 
та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з 
навчальної дисципліни» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). Система 
оцінювання рівня навчальних досягнень заснована на принципах ЄКТС, яка забезпечує дотримання єдиної 
міждержавної процедури оцінювання рівня навчальних досягнень, єдиної системи виміру і порівняння результатів 
навчання, їх академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому. Критерії оцінювання модульних 
контрольних робіт, реферативних, розрахунково-графічних і курсових робіт, заліків/екзаменів висвітлюються: 1) на 
перших аудиторних заняттях у семестрі; 2) додаткове роз’яснення проводиться перед кожним модульним 
контролем, екзаменом чи заліком, ректорською контрольною роботою; 3) у РПНД та інформаційних картках 
навчальних дисциплін. Інформаційні картки знаходяться у вільному доступі на сайті Університету у спеціальному 
каталозі (https://op.edu.ua/education/programs/bac-152-1). Таким чином, правила проведення контрольних заходів є 
доступними і зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Згідно «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf) інформація про форми контрольних 
заходів та критерії оцінювання поточного та підсумкового контролів доводяться до здобувачів на початку семестру. 
Строки проведення певного контрольного заходу – модульна контрольна робота, захист індивідуального завдання, 
залік та екзамен регламентується Наказом ректора Університету про організацію освітнього процесу на поточний 
навчальний рік. У відкритому доступі на офіційному веб-сайті Університету розміщено інформаційні картки з 
кожної ОК ОП, де окремо представлено форми контрольних заходів та критерії оцінювання досягнень здобувачів, 
також інформація про строки та форми контролю наведена у академічному календарі (https://op.edu.ua/studies). На 
основі НП у визначеному порядку розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани здобувачів, що 
містять, у тому числі інформацію про контрольні заходи з кожної ОК. На початку семестру викладач надає 
здобувачам інформацію про форми контрольних заходів, критеріїв оцінювання. Напередодні модульних 
контрольних робіт або екзамену здобувачам  повідомляється перелік питань, що охоплює контрольний захід. Кожне 
питання до модульної роботи або екзамену супроводжується позначкою максимально можливої кількості балів за 
правильну та вичерпну відповідь.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

ОП «Метрологія та менеджмент якості» передбачано, що атестація здобувачів на першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Це повністю відповідає вимогам 
стандарту вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», а також  
«Положенню про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному 
політехнічному університеті” (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf),  що 
затверджено та запроваджено в дію Наказом від 30 травня 2019 року № 271-в 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_2712019.pdf). Методична інформація щодо атестації 
здобувачів наведена на офіційному сайті Університету (https://op.edu.ua/studies/attestation).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в Університеті регулюється документами: «Положенням про 
організацію освітнього процесу…» (https://opu.ua/document/2492); «Положенням про організацію та проведення 
поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень…» (https://opu.ua/document/2490); «Положенням 
про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра» (https://opu.ua/document/2291). Процедури 
контрольних заходів за окремими ОК містяться також у РПНД, що розробляються відповідно до «Положення про 
робочу програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2549). Доступність зазначених Положень для 
учасників освітнього процесу забезпечується їх оприлюдненням на офіційному сайті Університету ( 
https://opu.ua/about/regulations). «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ОНПУ», 
що введено в дію наказом ректора № 74/1 від 31.08.2021р. (https://op.edu.ua/document/8818). Процедура організації 
моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності (https://op.edu.ua/document/2536), 
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яка затверджена наказом ректора №40 від 11.10.2019р.  Державна атестація бакалаврів проводиться відповідно до 
«Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному 
політехнічному університеті» (https://op.edu.ua/document/2291). Процедури контрольних заходів за окремими ОК 
містяться у РПНД та інформаційних картках/силабусах по кожній ОК.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

В Університеті діє «Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2436), в 
якому наведено вимоги до співробітників: дотримуватись норм педагогічної етики, моралі; поважати гідність, права, 
свободи і законні інтереси здобувачів. Контракт НПП містить вимогу щодо дотримання зазначених в Кодексі норм 
та правил. При проведенні екзаменів екзаменатори (не менш, ніж два викладача кафедри) оцінюють відповіді 
здобувачів за критеріями, які визначені РПНД. Захист кваліфікаційної роботи проходить в два етапи: перший етап – 
попередній  захист (представлення) на засіданні комісії кафедри, яка складається з кількох викладачів (без участі 
керівника роботи); другий – особистий  публічний захист роботи здобувачем на засіданні ЕК, яку очолює 
представник зовнішньої профільної установи. Всі кваліфікаційні роботи підлягають рецензуванню за межами 
кафедри. Унормовують ці процедури: «Положення про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління 
конфліктами» (наказ №16 від 06.03.2020 р.), «Положення про постійно діючу університетську комісію з етики та 
управлінням конфліктами» (наказ №74 від 23.12.2019 р.). Накази № 24 від 03.05.2017 р. щодо недопущення 
корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів та № 40-а від 07.02.2018 р. про «План заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції в ОНПУ» та інші накази і вказівки. Прикладів застосування відповідних 
процедур на ОП «Метрологія та менеджмент якості» немає.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується «Положенням про організацію та 
проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490). Здобувачі, яким не зараховано перший семестровий модуль, 
повинні ліквідувати борги за перший семестровий модуль впродовж перших 4-х тижнів від початку другого 
семестрового модуля. Допускається перескладання першого семестрового модуля не більше 2-х разів. Здобувачі, які 
не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. У разі 
відсутності здобувача на екзамені з поважної причини деканатом встановлюється додатковий графік складання 
підсумкового контролю. Здобувачі, які отримали незадовільні оцінки при складанні екзаменів, допускаються до 
перескладання екзамену в терміни, визначені ректоратом, і за розкладом, що визначає деканат. Наприклад, 
студентка Вовченко К.К. отримала незадовільну оцінку з дисципліни «Економічні студії», а студент Штирбул І.Г. з 
дисциплін «Іноземна мова» та «Теорія електричних сигналів та кіл» з причин неякісної підготовки до складання 
екзамену через пропуски занять в зв’язку з хворобою. Протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії 
екзамени ними були складені та здобувачі продовжують успішне навчання за ОП.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується Розд.4 
«Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/document/2490). У разі непогодження з 
оцінкою, здобувач має право звернутися із заявою до Директора ІПТДМ, який скликує комісію з вирішення спірних 
питань у складі: голови – Директора ІПТДМ, завідувача кафедри, викладача кафедри, який читає відповідну 
дисципліну, але не брав участь у проведенні підсумкового контролю; представника ради студентського 
самоврядування ІПТДМ. За рішенням комісії на засідання може бути запрошений викладач-екзаменатор. Здобувач 
має право бути присутнім при розгляді заяви. Члени комісії аналізують відповіді здобувача. Повторне чи додаткове 
опитування здобувача комісією не проводиться. Результатом розгляду може бути: попереднє оцінювання рівня 
здобувача не змінюється, відповідає його рівню і якості знань; попереднє оцінювання знань здобувача не відповідає 
рівню й якості знань здобувача і потребує повторного оцінювання, яке проводиться комісією, призначеною 
деканом/директором, протягом 3-х днів після розгляду заяви. Після закінчення засідання комісії протокол із 
висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей здобувача підписується всіма членами комісії, які брали 
участь у засіданні. Прикладів оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику Університету, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентовано 
документами: «Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2436), 
«Положення про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету» 
(https://op.edu.ua/document/2333); «Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2802); Наказ ректора від 11 червня 2021 р. № 216-в «Про затвердження персонального 
складу групи сприяння академічній доброчесності Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9063); «Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2753); «Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та 
наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754); «Процедура 
організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності" (Наказ ректора № 40 
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від 11.10.2019 р.) (https://op.edu.ua/document/2536); «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/document/2549).
На кафедрі впроваджено «Порядок перевірки навчальних та кваліфікаційних робіт», який відповідає правилам 
запровадженим в Університеті.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Технологічним інструментом протидії порушення академічної доброчесності є використання сервісу перевірки 
текстів наукових праць викладачів та робіт здобувачів на виявлення збігів/схожості StrikePlagiarism 
(https://strikeplagiarism.com). Вченою радою Університету  затверджено “Порядок перевірки навчальних, 
кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату” 
(https://op.edu.ua/document/2754), згідно з яким здійснюється перевірка робіт здобувачів на унікальність та 
наявність академічного плагіату. Перевірка передбачає як механізми моніторингу дотримання академічної 
доброчесності, так і дієві, зрозумілі та прозорі процедури реагування на такі порушення і притягнення до 
академічної відповідальності. Перевірка робіт на плагіат забезпечується ліцензійною антиплагіатною системою 
Strikeplagiarism.com особою, відповідальною за перевірку робіт по кафедрі є Волков О.А. Перевірка навчальних робіт 
здобувачів (курсових робіт, РГР, тощо) виконується керівником роботи на відповідність критеріям, встановленим в 
РПНД. Контроль індивідуальних робіт здобувачів покладено на викладачів відповідних дисциплін. Відповідальний 
по кафедрі (Волков О.А.) звітує на засіданні кафедри про загальні результати перевірки. У разі незгоди з 
результатом рішення кафедральної комісії з академічної доброчесності,  здобувач має право на подачу апеляції до 
інститутської (факультетської) комісії з етики та управління конфліктами.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Згідно «Положення про академічну доброчесність» (https://opu.ua/document/2333) популяризація академічної 
доброчесності серед здобувачів є першочерговим завданням Університету. Здобувачів інформують щодо принципів 
академічної доброчесності члени Групи сприяння академічній доброчесності та викладачі Університету. Для 
впровадження принципів академічної доброчесності діє «Положення про групу сприяння академічній 
доброчесності в Університеті» (https://op.edu.ua/document/2802) та Наказом ректора від 11 червня 2021 р. № 216-в 
«Про затвердження персонального складу групи сприяння академічній доброчесності Державного університету 
«Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/document/9063).Університет організовує вебінари від зарубіжних фахівців 
і грантових інституцій для здобувачів та викладачів щодо значення академічної доброчесності 
(https://opu.ua/news/1886). Формою популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу є 
забезпечення відкритості та прозорості захистів кваліфікаційних робіт. Надаються рекомендації та консультації    
щодо способів і шляхів дотримання академічної доброчесності учасників освітнього процесу Університету. З 27.09 
по 01.10.2021 з ініціативи Ради з якості в Університеті відбувся щорічний захід «тиждень популяризації академічної 
доброчесності» https://op.edu.ua/news/9534 в рамках якого відбулись активні вебінари зі здобувачами, кураторами 
академічних груп, НПП зі зворотнім зв’язком в формі квізу та кураторських годин з відповідної тематики.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність» 
(https://op.edu.ua/document/2333), п.6.2 передбачена академічна відповідальність для здобувачів освіти: повторне 
проходження оцінювання (модульна контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне проходження відповідного 
освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної стипендії; 
позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. Прикладів грубих порушень академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти в індивідуальних, в т.ч. кваліфікаційних роботах не зафіксовано. Мають 
місце окремі випадки порушення академічної доброчесності, наприклад спроби використання смартфонів під час 
складання екзаменів. В таких випадках викладачами робиться зауваження здобувачам, а при необхідності 
пропонується заміна екзаменаційних білетів.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників (НПП) в Університеті 
ґрунтується на: Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про 
затвердження Рекомендації щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», Статуті Університету та «Порядку 
про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 
укладання з ними трудових договорів в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2485). Претенденти на посаду повинні 
відповідати кадровим вимогам Ліц.умов (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п#Text).  Конкурсний відбір 
проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності, 
незалежності, обґрунтованості та об’єктивності прийняття рішень, а також неупередженого ставлення до кандидатів. 
Прозорість проведення конкурсного відбору забезпечується формалізацією вимог до претендентів та 
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регламентацією самого процесу. Висновки відповідних кафедр про професійні та особистісні якості претендентів 
затверджуються таємним голосуванням та передаються до конкурсної комісії ІПТДМ (до складу комісії включено 
представників студентського самоврядування Інституту). Наразі ОП укомплектовано: 4 докторами наук, 
професорами, 6 кандидатами наук, доцентами.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Роботодавці  залучаються до організації та реалізації освітнього процесу під час: роботи в Університеті як сумісники 
через філію кафедри на ДП «Одесастандартметрологія» (Договір про співробітництво від 08.12.2010), а також 
шляхом участі провідних спеціалістів інших організацій в роботі екзаменаційної комісії (ЕК) із захисту 
кваліфікаційних робіт в якості голів з подальшим аналізом якості виконаних кваліфікаційних робіт (голова  ЕК в 
2019-2021 р.р. – Обут К. провідний спеціаліст з організації систем якості на підприємстві Одеський машинобудівний 
завод, голова  ЕК в 2016-2018 р. р. – Бочківська Ж.В., в.о. керівника метрологічного центру ДП 
«Одесастандартметрологія». Черненко С.М. заступник генерального директора з метрології ДП 
«Одесастандартметрологія» за сумісництвом є ст.викл.кафедри. Роботодавці спілкуються з викладачами і 
здобувачами під час виробничої практики та екскурсій (викладач Левінський О.С. 22.09.2021 проводив екскурсію 
групи здобувачів на Одеському машинобудівному заводі), проведення презентацій своїх підприємств  в рамках 
щорічних Ярмарків Кар'єри, організованих Кар'єра-центром (https://opu.ua/education/employment), а також 
залучаються до рецензування та перегляду ОП. На сайті Університету створено спеціальний розділ для організації 
співпраці з роботодавцями через сервісний відділ «Кар’єра-Центр» (https://opu.ua/employers). Роботодавці 
заохочуються до співпраці через інструмент анкетування (https://opu.ua/quality/stakeholders).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

З метою залучення до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків вже більше десяти років використовується 
філія кафедри в ДП «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації», яке провідною 
організацією в сфері метрології в Одеському регіоні. Бакалаври щорічно під керівництвом висококваліфікованих 
працівників цього підприємства (Черненко С.М. заступник генерального директора з метрології ДП 
«Одесастандартметрологія» за сумісництвом є ст.викл.кафедри) проходять лабораторні роботи з дисципліни 
«Метрологія» в лабораторних приміщеннях підприємства. Крім того, під керівництвом цих викладачів-сумісників 
студенти виконують кваліфікаційні роботи бакалаврів, наприклад: під керівництвом ст.викладача сумісника 
Черненко С.М. здобувач Гуска Р.І. виконав кваліфікаційну роботу за темою: «Сертифікаційні випробування 
автомобільного підйомник моделі ОМЕ 101»; під керівництвом ст.викладача сумісника Архипенко І.М. здобувач 
Романенко М.С. виконав кваліфікаційну роботу за темою: «Метрологічне забезпечення вимірювання твердості 
деталей промислового обладнання»

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Підвищення кваліфікації в Університеті здійснюється в плановому порядку згідно «Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (https://op.edu.ua/document/2518), що передбачає 
такі види підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у 
семінарах, практикумах, тренінгах тощо. Стажування викладачів, залучених до викладання за даною ОП, проходило 
на підприємствах: ТЦ «Станкосерт» (Швагірєв П.А.); ТОВ «Мета-К» (Моргун Б.О.), Міжнародне стажування 
«Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти європейський досвід» в Польщі (Перпері Л.М.) в 
ЗВО: Державний Східноєвропейський Університет в Перемишлі (Оборський Г.О.), Нац. університет «Львівська 
політехніка» у межах проєкту Jean Monnet «European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities», а 
також: на семінарі ОНПУ «Дистанційні освітні технології. Методика та технології створення електронного 
методичного комплекту» (Огієнко М.С.), Міжнародній конференції FS-2019 в Стамбулі (Моргун Б.О.). Університет 
організовує для викладачів з можливістю отримати стипендію навчання і стажування за програмою Еразмус+. Так 
Перпері Л.М. була учасником круглого столу «Інструменти мотивації на особистісному, інституційному та 
національному рівнях внутрішнього забезпечення якості у вищій освіті» та семінару «Створення агентств 
забезпечення якості вищої освіти: критерії та процедури відбору членів агентств та експертів із забезпечення 
якості».

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері визначається «Правилами внутрішнього розпорядку 
Університету» ((https://op.edu.ua/document/3695), «Процедурою соціальної підтримка здобувачів вищої освіти та 
працівників» (https://op.edu.ua/document/2539). Сприяння педагогічному розвитку викладачів ОП здійснюється 
системою заходів, що починаються з методичної допомоги на кафедрі, зустріч з представниками НАЗЯВО 
(В.В.Любченко, О.С.Савельева, Е.М.Забарна, (https://op.edu.ua/news/7710), О.Длугопольський 
(https://op.edu.ua/news/8813)) до системи тренінгів на рівні Університету. Голофеєва М.О. пройшла підвищення 
кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність викладачів вищої школи». Згідно Положення «Про 
заохочення працівників за високі досягнення в науковій діяльності» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf), працівникам Університету, статті яких 
опубліковані в періодичних наукових виданнях, що включені до SCOPUS, встановлена надбавка до посадового 
окладу. На сайті Університету розміщується актуальна інформація про події, проєкти, гранти в Україні та за 
кордоном (https://op.edu.ua/staff). На засіданнях кафедри здійснюється обмін думок з питань ОК з метрології, 
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оцінки відповідності та менеджменту якості. Також на кафедрі проводяться відкриті заняття, відбувається 
взаємовідвідування занять та їх обговорення.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має достатні фінансові та матеріально технічні ресурси, що гарантує досягнення цілей ОП та ПРН 
(інформація про фінансову діяльність Університету є відкритою та публікується на офіційному сайті у розділі «Звіти 
і публічні документи» https://op.edu.ua/about/reports). Детальна інформація про оновлення матеріально-технічної 
бази є у звітах ректора (https://op.edu.ua/about/reports) Забезпеченість навчальними приміщеннями, 
лабораторіями, мультимедійним обладнанням відповідає потребам та Ліц.умовам. Є можливість використання в 
аудиторіях мультимедійного проєктора, wifi. Викладачі користуються ноутбуком кафедри та стаціонарними 
комп’ютерами. Наявні бази для проходження виробничої практики на провідних підприємствах міста. Науково-
технічна бібліотека Університету (https://op.edu.ua/library) має 5 читальних залів, діє локальна мережа, бібліотечні 
фонди відповідають Ліц.умовам і постійно поповнюються. Користувачі мають відкритий доступ до баз даних 
SCOPUS та WoS, репозитарію Університету eOPIR (http://dspace.opu.ua/jspui). Вся академічна спільнота 
Університету, в т.ч. здобувачі, мають корпоративні аккаунти з доменом op.edu.ua. Бібліотека отримує журнали 
«Метрологія та прилади», «Український метрологічний журнал». Навч.-метод. забезпечення ОП проходить 
обговорення на кафедрі, методичну експертизу НМВ та дає можливість досягати визначених нею цілей та ПРН 
завдяки максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню РПНД та методичних матеріалів.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Інфраструктура освітнього середовища Університету призначена для задоволення потреб та інтересів здобувачів ОП 
і включає (https://op.edu.ua/education/studying-living): гуртожитки (https://op.edu.ua/campus/hostels), комбінат 
громадського харчування в навчальній зоні, спортивний комплекс та спортивний клуб, туристичний клуб, 
студентську поліклініку, спортивно-оздоровчий табір «Чайка», палац культури; сучасне обладнання аудиторій 
(портативні екрани та проєктори, комп’ютери з необхідним програмним забезпеченням у спеціалізованих 
аудиторіях); інформаційну мережу Університету і її ресурси. До Інтернет підключені всі комп’ютери кафедр. В 
бібліотеці облаштовано комп’ютерну залу з безкоштовним доступом до Інтернет. Здобувачі мають можливість 
навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу. Для виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти 
проводяться опитування здобувачів; неформальні зустрічі керівництва кафедри і викладачів ОП зі здобувачами 
щодо умов навчання; обговорення під час кураторських годин. Науковий потенціал здобувачів реалізується через 
підтримку їх участі у наукових конференціях, конкурсах. Підтримується тісний зв'язок з відділом міжнародних 
зв’язків Університету з метою отримання та розповсюдження інформації про стипендіальні програми за кордоном 
(https://op.edu.ua/studies). Викладачі ОП забезпечують можливості постійного консультування здобувачів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Університет забезпечує безпечність освітнього середовища для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти на основі 
«Правил внутрішнього розпорядку» (https://op.edu.ua/document/2385) та суворим дотриманням усіх норм 
відповідного законодавства системою заходів, які керує Відділ охорони праці: дотриманням усіх норм техніки 
безпеки та актів готовності кафедр до навчального року (https://op.edu.ua/document/2255), інструктажем з охорони 
праці, безпеки життєдіяльності викладачів та здобувачів (https://op.edu.ua/document/2500), в тому числі при 
поселенні в гуртожиток проведенням заходів щодо надання першої медичної допомоги, плановим медоглядом 
здобувачів у студентській клініці. Розроблені Рекомендації для студентів та працівників щодо захисту від зараження 
грипом чи COVID-19 (https://op.edu.ua/document/3099). Психічне здоров’я забезпечується створенням загальної 
доброзичливої атмосфери співробітництва. Затверджена і введена в дію Процедура «Соціальна підтримка 
здобувачів вищої освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539), «Кодекс професійної етики та поведінки 
працівників» (https://op.edu.ua/document/2436). Для вжиття заходів, надання підтримки та допомоги здобувачам 
освіти в Університеті створена група соціально-психологічної підтримки (https://op.edu.ua/document/2541). З метою 
протидії булінгу чи інших форм насильства в Університеті розроблено і введено в дію процедуру «Соціальна 
підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

В Університеті забезпечується освітня, організаційна, консультативна, інформаційна та соціальна підтримка 
здобувачів ОП, яка визначена нормативними документами (https://op.edu.ua/about/regulations). З інформацією про 
нормативне підґрунтя діяльності Університету, організацію освітнього процесу, зміст ОП та окремих її ОК, графік 
навчального процесу, розкладу занять, академічну мобільність, конкурси, конференції здобувачі можуть 
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ознайомитися на сайті (https://op.edu.ua/studies). Найактуальніші відомості щодо організації навчального процесу й 
дозвілля також можуть отримати з дошки оголошень деканату. Доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки 
можливий через її сайт (https://op.edu.ua/library). Освітню підтримку здобувачі вищої освіти за ОП отримують під 
час спілкування з завідувачем і викладачами випускової кафедри та кафедр, залучених до реалізації ОП. 
Комунікація здійснюється безпосередньо під час лекцій, практичних та лабораторних занять, консультацій (за 
графіком). Інформаційно-консультаційна підтримка здійснюється як під час навчання, так і в позааудиторний час 
(через e-mail, месенджери), що сприяє створенню доброзичливого клімату у взаєминах здобувачів і науково-
педагогічних працівників. Консультаційну підтримку в Університеті також надає НКЦ «Кар'єра-центр», який 
допомагає у плануванні професійної кар'єри і сприяє працевлаштуванню (https://op.edu.ua/education/employment; 
https://op.edu.ua/employers). Згідно з «Положенням  про організацію освітнього процесу» в кожній групі 
Університету є куратор, який інформує здобувачів з усього кола питань навчання, здійснює первинну підтримку й 
допомагає у їх вирішенні. Органом студентського самоврядування в Університеті є Студентський парламент 
(https://op.edu.ua/about/stud-municip), який створено з метою самостійного вирішення здобувачами питань щодо 
навчання й побуту, захисту прав та інтересів здобувачів. Студентський парламент забезпечує здобувачам 
інформаційну, соціальну та організаційну підтримку. Органи студентського парламенту Університету захищають  
права й інтереси студентів. Забезпечуючи інформаційний обмін, відділи, центри Одеської політехніки, такі як: 
підготовче відділення, НКЦ «Кар’єра-центр», студентський клуб, спортивно-оздоровчий комплекс, профспілковий 
комітет студентів – допомагають сприяти професійному зростанню здобувачів ОП, створювати умови для більш 
повної їх самореалізації в науковій, професійній, освітній, культурній діяльності, залучати до спілкування 
випускників, студентів і викладачів Університету. За результатами проведеного анкетування здобувачі загалом 
позитивно оцінюють освітню підготовку в Університеті, соціальну підтримку вважають достатньою, стверджують, 
що отримали необхідні навички спілкування, комунікації. Це підтверджує належний рівень освітньої, 
організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти Університету.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті створено достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами: 
здійснюється інклюзивна освітня політика на основі «Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з 
особливими освітніми потребами в ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2486) та діє «Порядок супроводу (надання 
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перебування на території (в 
приміщеннях) ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2651). Навчання за даною ОП здійснюється в Головному 
навчальному корпусі, якій обладнаний пандусом, має спеціальний санітарні кімнаті, які обладнано для інвалідних 
колясок. Університет гарантує таким особам можливість дістатися будь-якого місця на території Університету (за 
потреби організовується перенесення осіб з інвалідністю в корпусах, де відсутні ліфти. Університет забезпечує 
можливість проживання осіб з особливими освітніми потребами разом із особами, що їх супроводжують, (гурт. № 3 
розташований на відстані 400 м від Університету; має окремий вхід, обладнаний пандусом, житлові приміщення на 
1 поверсі). Для організації інклюзивного навчання в Університеті працює група психолого-педагогічного супроводу 
(https://op.edu.ua/document/2542), яка покликана забезпечити спеціальний навчально-реабілітаційний супровід 
(допомогу в організації освітнього процесу, індивідуальних консультацій тощо). Серед здобувачів вищої освіти за 
даною ОП осіб з особливими освітніми потребами не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регламентовані нормативними документами Університету. Відповідно до ст. 8 
«Кодексу професійної етики та поведінки працівників Університету» (https://op.edu.ua/document/2436),  
«Положенням про порядок проведення внутрішнього службового розслідування в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2620), НПП та здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись норм етики, моралі, 
поважати гідність, національні особливості, права, свободи і законні інтереси осіб; настановленням й особистим 
прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf). Згідно з процедурою «Соціальна підтримка 
здобувачів вищої освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539), для працівників та здобувачів під час 
освітнього процесу не є прийнятними будь-які форми фізичного, сексуального та психічного насильства, 
приниження їх честі та гідності. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій в Університеті прописані у вказівці «Про 
запровадження обліку повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх розгляду» №3-у 
від 06.02.2018 р. Вона передбачає, що конфлікти врегульовуються після надходження звернення. Реагуючи на це, 
наказом ректора створюється Комісія з розгляду конфліктної ситуації, яка перевіряє факти, які викладено у заяві. У 
випадку підтвердження до порушника застосовуються види відповідальності, передбачені законами України та 
Статутом Університету (звільнення або відрахування з Університету). Згідно із Законом «Про запобігання корупції», 
в Університеті діє Антикорупційна програма ((https://op.edu.ua/document/2433), а також «План заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції на 2018- 2020 рр.» ((https://op.edu.ua/document/2435). Розроблено і функціонує 
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в Університеті (https://op.edu.ua/document/2438) та загальні 
засади її діяльності (https://op.edu.ua/about/corruption-risk). Щорічно викладачі підписують попередження про 
кримінальну відповідальність за корупційні дії. Інформування здобувачів щодо змісту вказаних Положень та 
Процедур доводиться на кураторських годинах здобувачам на системній основі. З ініціативи керівництва 
Університету проводяться анонімні опитування щодо виявлення випадків корупції під час навчального процесу. Під 
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час реалізації ОП, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не встановлено.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються наступними 
документами: «Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми» 
(https://op.edu.ua/document/9333) та «Процедура затвердження освітніх програм» 
(https://op.edu.ua/document/9335), які розроблено Радою з якості освітньої діяльності, затверджені Вченою радою 
Університету (протокол від 26.10.2021); Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості Державного 
університету «Одеська Політехніка» https://op.edu.ua/document/8818; відповідно до встановлених цілей ОП та із 
залученням здобувачів, роботодавців та інших стейкхолдерів.

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг, періодичний перегляд і оновлення освітніх програм здійснюється щорічно згідно з «Положенням про 
систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська політехніка» 
https://op.edu.ua/document/8818  та має на меті гарантування, що надання освітніх послуг залишається на 
відповідному рівні, а також створює сприятливе й ефективне освітнє середовище для здобувачів. Щорічний 
перегляд ОП здійснюється за участю здобувачів та випускників за цією програмою, роботодавців та академічної 
спільноти. Останній перегляд ОП, що акредитується відбувся з урахуванням: вимог затвердженого стандарту вищої 
освіти (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/152-metrologiya-ta-
informatsiyno-vimiryuvalna-tekhnika-bakalavr.pdf); змін у законодавчій та нормативно-правовій базі; висновків та 
пропозицій роботодавців при оцінці актуальності ОП, обговорені її цілей, ПРН, компетентностей; пропозицій 
академічної спільноти щодо нових підходів в сфері метрології, стандартизації, оцінки відповідності та менеджменту 
якості. До складу робочої групи щодо удосконалення ОП 2021 з урахуванням отриманих пропозицій входили всі 
викладачі кафедри, здобувачі: за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 152 «Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна техніка», Радалова А.Г. (2018 р. вступу) та за другим (магістерським) рівнем Розумна 
А.О. (2020 р. вступу), представники роботодавців – ДП НТЦ «СТАНКОСЕРТ» Рогожин С.В. та заступник 
генерального директора з сертифікації ДП «Одесастандартметрологія» Лаврук А.Ю. (прот.зас.каф. №6 від 
16.03.2021, прот.зас.каф. №8 від 25.05.2021). З інформацією про результати моніторингу ОП «Метрологія та 
менеджмент якості» за 2020-2021 навчальний рік можна ознайомитися за посиланням  
https://drive.google.com/file/d/1HObwQp5SdXVLN01w8lQdnf6AZNKCq9AI/view  (протокол Ради з якості від 
09.09.2021 року, № 3).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі залучаються до процесу періодичного перегляду і оновлення ОП, а їх позиція береться до уваги під час 
перегляду, насамперед з метою урахування їх інтересів та здобутків здобувачів при формуванні тем курсових та 
кваліфікаційних робіт та їх відповідності до цілей та фокусу ОП. Наприклад, при останньому перегляді, 
здобувачками Радаловою А.Г. (2018 р. вступу) та Розумною А.О. було внесено пропозиції щодо необхідності 
конкретизації тем кваліфікаційних робіт та додержання тематики спеціальності, в тому числі: забезпечення єдності 
вимірювань, удосконалення процедур оцінки відповідності, розробка стандартів підприємств з менеджменту якості 
(прот.зас.каф. №6 від 16.03.2021). Здобувачі залучаються також до інших процедур забезпечення якості шляхом 
отримання періодичного зворотного зв’язку, а саме, через співбесіди та консультування з гарантом ОП, кураторами, 
викладачами, за допомогою анкетування відносно змісту та якості викладання ОК, умов освітнього середовища 
https://op.edu.ua/quality/stakeholders. Результати анкетування розглядаються на засіданні кафедри (прот.зас.каф. 
№8 від 25.05.2021).

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету в рамках якого: 
проводяться організаційні, просвітницькі, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; 
здійснюються заходи щодо забезпечення якості вищої освіти; вносяться пропозиції щодо змісту навчальних планів і  
освітніх програм відповідно до «Положення про студентське самоврядування» (https://drive.google.com/file/d/1-
IGGcFkC1sUiCpVw_eRsHsboD4GWLMlO/view?usp=sharing)
Члени студентського самоврядування беруть участь у забезпеченні якості через членство в роботі Вченої ради 
Університету, Ради з якості освітньої діяльності, Вченої ради навчально-наукового інституту промислових 
технологій, дизайну та менеджменту та представляють інтереси здобувачів на різних рівнях. Студентське 
самоврядування навчально-наукового інституту промислових технологій, дизайну та менеджменту має постійний 
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зв’язок та регулярно зустрічається з керівництвом ІПТДМ з питань якості навчання, викладання, а також для 
розгляду студентських ініціатив щодо підвищення якості освітньої діяльності та умов освітнього середовища.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Кафедрою створено філію на базі ДП «Одесастандартметрологія» (сумісний Наказ №99-а від 30.08.2010). 
Лаб.роботи з ОК «Метрологія» проводяться в лабораторіях філії заступником гендиректора з метрології Черненко 
С.М. НПП кафедри Паленний Ю.Г. та Перпері Л.М. є членами Громадської спілки «Регуляторна діяльність та 
розвиток». НПП кафедри залучаються до участі у вебінарах з питань сертифікації за правилами міжнародної 
торгівельної зони, дій виробника при експорті продукції в ЄС, вимог торгівельної зони ЄС та шлях змін до них в 
Україні. Участь НПП кафедри в обговоренні професійних питань надає змогу оновлювати ОП та ОК у відповідності 
до сучасних потреб та змін в галузі. Так в ОП були внесені такі зміни: з метою надання ПРН щодо організації роботи 
метрологічних служб додано ОК «Метрологічний супровід випробувань»; збільшено обсяг кредитів вивчення ОК 
«Інформаційно-вимірювальні системи». Під час розробки наступної ОП розглянути питання про розробку ОК з 
результатами навчання щодо функціонування органів інспектування та калібрування. Кафедра має відгуки від 
підприємств ДП НТЦ «Станкосерт» та ДП «Одесастандартметрологія». До роботи ЕК при атестації здобувачів 
залучаються співробітники від ДП «Одесастандартметрологія»: керівник метрологічного центру Буряк Н.С., 
начальник лабораторії радіоелектричних та іонізуючих вимірювань Неправський В.О.; від ПрАТ «Одеський 
машинобудівний завод» – перший заступник голови правління Обуд К.П. та ін.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Для збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників на кафедрі призначена відповідальна 
особа – Левинський О.С. Інформація збирається шляхом прямих контактів, телефоном, електронною поштою, 
зв’язком через соціальні мережі, зустрічей на кафедрі та місцях роботи випускників. Отримана інформація 
обговорюється на засіданнях кафедри (прот.зас.каф. №2 від 21.10.2021). Для розвитку траєкторії працевлаштування 
випускників в Університеті існує структурний підрозділ «Кар'єра-центр». Приклади кар’єрного шляху випускників: 
Рулевська Г. – від метролога до керівника Департаменту якості та кваліфікації GST (2012); Обуд К.П. – від інженера 
метролога до заступника голови правління ПрАТ «Одеський машинобудівний завод» (2012); Нємченко О.В. – 
інженер-метролог 1 категорії АТ «Елемент» (2017); Котовська О.П. - інженер зі стандартизації та якості «Одеський 
машинобудівний завод» (2018); Слуценко Д.О. - провідний інженер з якості «УНДІ медичної реабілітації та 
курортології» (2018); Недєва С.О. – фахівець з якості ЦЗЯВО ОНПУ; Голобородько В.В. – провідний інспектор 
відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адмінпослуг ГУ Держпраці (2019); Іваненко М.П. - інженер 
відділу технічного контролю АО «Елемент» (2020).

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

В процесі розробки ОП 2021 та проведення освітньої діяльності на основі прийнятої в Університеті нормативної бази 
постійно здійснюються процедури внутрішнього забезпечення якості, які крім того враховують і відгуки 
випускників, роботодавців та інших стейкґолдерів (https://op.edu.ua/about/eqb). Під час моніторингу ОП 
представниками ЦЗЯВО було рекомендовано викладати німецьку, польську та іспанську мову відповідних інститутах 
Університету (УНІ, УПІ та УІІ), що було враховано при формуванні проєкту ОП на 2021 рік (прот.зас.каф. №1 від 
03.03.2021). У зв’язку з набуттям популярності викладання ОК з використанням презентацій, викладачі кафедри 
дещо обмежені у використанні мультимедійних проєкторів, що пов’язано з обмеженою кількістю мультимедійних 
проєкторів на кафедрі. На засіданні кафедри було запропоновано зав. кафедри звернутись до керівництва щодо 
збільшення кількості проєкторів. Крім того було обговорено пропозиції стейкґолдерами стосовно обсягу, структури 
ОК та прийнято рішення про внесення змін до ОК ВП37, ОК ОП17 (прот.зас.каф. №6 від 16.03.2021 ).
На розширеному засіданні Ради з якості освітньої діяльності Університеті від було визначено, що ОП «Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна техніка» відповідає вимогам підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) освітнього рівня (протокол Ради з якості №3 від 09.09.2021).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП «Метрологія та менеджмент якості» проходить акредитацію вперше. Проте НПП систематично здійснює 
моніторинг звітів та зауважень щодо ОП, які пройшли акредитацію в Університеті та інших ЗВО, які розміщені на 
сайті НАЗЯВО, отримує необхідну інформацію та консультації від структурних підрозділів Університету, Ради з 
якості освітньої діяльності, ЦЗЯВО та НМВ. Удосконалення ОП здійснювалось з урахуванням змін в законодавстві 
України та змін внутрішніх нормативних документів, результатів акредитації інших ОП. Також налагоджено 
зворотній зв'язок зі здобувачами через опитування, формальні і неформальні бесіди із здобувачами (прот.зас.каф. 
№8 від 25.05.2021). НПП кафедри активно долучаються до участі у вебінарах, семінарах, які проводять НАЗЯВО, 
Міністерство освіти та науки України, StrikePlagiarism з наступним обговоренням актуальних питань на науково-
методичних семінарах та за результатами яких налагоджено систему просування принципів академічної 
доброчесності серед викладачів і здобувачів.
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Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через: систему 
підвищення кваліфікації викладачів (в т.ч. «Педагогічна майстерність викладачів вищої школи» 
(https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master, що дозволило активніше просувати принципи академічної 
доброчесності https://op.edu.ua/news/2810, освоїти нові технології та методи викладання); семінари з експертами та 
тренерами НАЗЯВО https://op.edu.ua/news/8813; кафедральні наукові та методичні семінари, метою яких є 
оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін; міжнародні конференції https://op.edu.ua/news/2397; участь 
у спільних міжнародних проєктах; співавторство у наукових статтях. До процедур внутрішнього забезпечення якості 
ОП залучені кафедри, що забезпечують викладання окремих ОК. Розроблені викладачами РПНД та методичні 
матеріали проходять рецензування та розглядаються на засіданнях відповідних кафедр, рекомендуються до 
затвердження, погоджуються з гарантом ОП та НМВ Університету. Також, академічна спільнота безпосередньо 
залучена до процедур розробки, перегляду ОП та постійного обговорення результатів провадження освітньої 
діяльності. Гарант ОП та завідувач кафедри здійснюють координацію роботи з розробки ОП з урахуванням 
співробітництва з академічною спільнотою. Здійснюються взаємні відвідування відкритих лекцій з формуванням 
журналу обліку та відгуків щодо якості викладання та змісту ОК (прот.зас.каф. №29 від 06.05.2021).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Політика Університету в сфері якості спрямована на забезпечення його високої репутації та 
конкурентноспроможності, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним та світовим  
стандартам якості (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). Затверджене «Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості Державного університету «Одеська політехніка» (Рішення Вченої Ради від 30.06.2021р. 
Протокол №3), де передбачено трирівневу структуру СВЗЯ. Перший рівень формують кафедри та академічна 
спільнота Університету, в т.ч. здобувачі вищої освіти всіх рівнів навчання: другий – формують структурні підрозділи, 
які забезпечують організацію освітнього процесу, провадять наукову, науково-технічну, інноваційну та/або 
методичну діяльність: навчально-наукові інститути/факультети; третій рівень – безпосередньо СВЗЯ, яка 
побудована в органічному поєднанні з діяльністю Ради з якості освітньої діяльності (стратегічний центр) 
(https://op.edu.ua/about/eqb); та Центру забезпечення якості вищої освіти (виконавчий орган) 
(https://op.edu.ua/quality/czjvo). Виконавча складова – адміністративні структури, деканати і передбачає ініціативи 
між Центром забезпечення якості вищої освіти; проміжна ланка – представники органів студентського 
самоврядування.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Згідно  Закону України Про доступ до публічної інформації Університет надає публічну інформацію на сайті 
https://op.edu.ua/about/community. Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються: Статутом 
Університету (https://op.edu.ua/about/set_up_documents); Правилами внутрішнього 
розпорядку(https://op.edu.ua/document/3695); Положенням про організацію освітнього процесу 
(https://op.edu.ua/document/2492); Колективним договором (https://op.edu.ua/staff/collective-agreement); 
Контрактом здобувача вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2565); Положенням про академічну доброчесність 
(https://op.edu.ua/document/2333 ); Положенням про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими 
освітніми потребами (https://op.edu.ua/document/2486); Положенням про проведення практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2304) та іншими нормативними документами, які розміщені в 
розділах «Основні документи» (https://op.edu.ua/about/set_up_documents) та «Нормативна база» на сайті 
Університету і є загальнодоступними (https://op.edu.ua/education/normative_base) в тому числі: інформація про 
академічну мобільність (https://op.edu.ua/document/2501); про студентське самоврядування 
(https://op.edu.ua/about/stud-municip) та інше. Для іншої інформації створено електронну форму подання запитів на 
інформацію (https://op.edu.ua/about/community). 
Основні нормативні документи доводяться до відома новим здобувачам на вступних лекціях на початку навчального 
року.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://op.edu.ua/quality/draft-programs

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/152-1-2021_metrologiya_ta_menedzhment_yakosti.pdf
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Виходячи з проведеного самоаналізу, визначено сильні сторони ОП: 1) Програма є актуальною тому, що враховує 
сучасні потреби у фахівцях з метрологічного забезпечення виробництва високоякісних виробів, а також 
перспективною з точки зору подальшого працевлаштування та професійного зростання кваліфікації випускників як 
в Україні так і за кордоном. 2) Академічний потенціал кафедр, які задіяні в навчальному процесі за даною ОП, 
спроможний забезпечити високу ефективність навчального процесу з підготовки бакалаврів, що підтверджується не 
тільки науковим і освітнім але й практичним досвідом викладачів. Наприклад, до викладання в Університеті 
Паленний Ю. Г. працював завідувачем лабораторії в ДП Науково-технічний центр «Станкосерт». 3) Викладачі 
кафедри щорічно приймають участь у Міжнародних науково-технічних конференціях, що дозволяє переймати нові 
тенденції та розширювати можливості ОП бакалаврів за спеціальністю. Досвід викладачів постійно нарощується 
завдяки підвищенню кваліфікації – як професійної, так і мовної (співробітники кафедри володіють англійською 
мовою достатньо для викладання дисциплін за фахом, наприклад доцент Гугнін В.П. має сертифікат з володіння 
англійською мовою на рівні В2). 4) Сильною стороною також є залучення висококваліфікованих фахівців через 
філію кафедри в ДП «Одесстандартметрологія», що дозволяє наблизити навчання бакалаврів до реальних 
професійних задач, а також у сфері ефективних комунікацій. 5) В ОП передбачені ОК, які формують у здобувачів 
необхідні якості для роботи в команді, сприяють виробленню лідерських навичок, що дозволяє здійснювати не 
тільки інженерну, але також і управлінську діяльність. 6) Кафедра є одним з організаторів щорічної міжнародної 
науково-технічної конференції. тематика якої включає метрологічне забезпечення нових та нетрадиційних 
технологій, що дає можливість студентам і викладачам приймати участь в роботі конференції та виступати з 
докладами з метою закріплення передбачених ОП компетентностей в галузі метрології та менеджменту якості.
Слабкі сторони ОП:
1. Глобальна нестабільність, поглиблення демографічної кризи та посилення міграційних процесів які впливають на 
освітній процес.
2. Для збільшення контингенту вступників потребує активізації робота з популяризації напрямків як з метрології так 
і з менеджменту якості. 
3. Обмежені можливості в фінансуванні творчих робот здобувачів.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективними напрямками розвитку ОП є:
1. Постійна актуалізація ОП, змістовного наповнення ОК та структури НП відповідно до законодавчої бази України 
та ЄС, запитів стейкхолдерів та роботодавців
2. Розвиток матеріально-технічної бази в тому числі за рахунок створення лабораторних стендів за участю 
здобувачів.
3. Подальше поглиблення комунікацій зі здобувачами ОП шляхом проведення фокус-груп, анкетування, семінарів з 
метою формування і впровадження заходів щодо покращення рівня задоволеності здобувачів та підвищення 
ефективності освітньої діяльності.
4. Розширення участі кола стейкхолдерів в процесі обговорення, коригування і подальшої реалізації ОП.
5. Здійснювати подальший розвиток співпраці з відповідними профільними кафедрами вітчизняних ЗВО з метою 
обміну досвідом та впровадження кращих зразків навчання і викладання в ОП.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання
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***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата: 02.11.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 
Назва освітнього 

компонента
Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній компонент потребує 

спеціального матеріально-технічного 
та/або інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Виробнича практика практика 1. Виробнича практика.pdf dzJYZW3vIc/WZFpQwgdK7+
CnJ7KQinBb1zAz4vS2PIE=

Переддипломна практика практика 2. Преддипломна 
практика.pdf

Nf2dhKyH/p2YJPrXi7Yjd2H
bVECYmtpBg+3pgjQ6gSI=

Кваліфікаційна робота підсумкова атестація 3. Кваліфікаційна 
робота.pdf

2fQOzuTRtxuhJ9aWnFamuk
8e79787uOPs1occDeskco=

Безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

ОЗ09  Безпека 
життєдіяльності та 

основи охорони праці.pdf

X1hstfuTN58F7xfPiw54eXub
cKBeuEbBbwS2/Rpyexo=

Аудиторія, лабораторія.
Перелік стендів :
1. Дослідження безпеки трифазних мереж.
2. Дослідження ефективності захисного 
заземлення.
3. Дослідження ефективності захисного 
занулення.
4. Дослідження мікрокліматичних умов на 
робочих місцях.
5. Дослідження ефективності місцевої 
витяжної вентиляції.
6. Дослідження ефективності захисту від 
інфрачервоного випромінювання.
7. Дослідження ефективності штучного 
освітлення за допомогою люксометра.

Основи програмування навчальна 
дисципліна

ОЗ08  Основи 
програмування.pdf

G28MVSp4raMxPjjxxqGngS7
RUagBOZK07aWpDa3A8qU

=

Аудиторія, екран, проектор, ноутбук, 
комп'ютерний клас

Інформаційні технології навчальна 
дисципліна

ОЗ07  Інформаційні 
технології.pdf

DUS694QfDDRi3wv5qxQI/ia
7prZoAMRg91xAJG/m88c=

Аудиторія, екран, проектор, ноутбук, 
комп'ютерний клас

Філософія навчальна 
дисципліна

ОЗ06  Філософія.pdf xEeLRs4eEK/Xid/gTP2STyAi
9OC4jIUjeLb2KBvcwh4=

Аудиторія

Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ОЗ05  Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням).pdf

cMI4TQUKbKCEuEMAb+aW
QYEmpsBdIiKqwVhYsCWRn

V4=

Аудиторія

Фізика навчальна 
дисципліна

ОЗ04  Фізика.pdf QEPaZkGciqCVdr3vtNAILRq
sr+CKtdC6lD33MBOeKJ8=

Аудиторія

Вища математика навчальна 
дисципліна

ОЗ03  Вища 
математика.pdf

7QlfRMrqykXUENbu9evJeiQl
ZBXrCzp7R/PxmXYY7+I=

Аудиторія

Історія України та української 
культури

навчальна 
дисципліна

ОЗ02  Історія України та 
української культури.pdf

b6s41hXNTeEYt2RJkYmgTiA
A7GA+x7ed9rsi+ps+zfw=

Аудиторія

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

ОЗ01  Іноземна мова 
(Англійська мова1).pdf

8B9IbGR9jGudP7bC5sUi+6q
vo1rL6tW9o9LD+CvOoCI=

Спеціалізований комп’ютерний клас кафедри 
іноземних мов (УНІ), ауд. 518 Р (41,4 м2, 
ремонт 2010р.): − екран проекційний – 1 од.; − 
мультимедійний проектор – 1 од.; − ПЕОМ – 
13 од.; − Windows XP Home Edition, версія 
2002; Service Pack 3 – 13 од. Відкритий 
безкоштовний доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та власних 
мобільних пристроїв через Wi-Fi зони 
університету).

Менеджмент якості навчальна 
дисципліна

ОП18  Менеджмент якості 
ІК 152.pdf

4Vap91Gl1QSJblA5V4/KpVh8
iGtpf8fKBc8b1LuBzu4=

Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі Internet з 
комп’ютерів локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi зони 
університету).

Сертифікаційні випробування 
продукції

навчальна 
дисципліна

ОП17  Сертифікаційні 
випробування продукції ІК 

152.pdf

1cBo5hLGq1RyjNeeX8+4tUlR
QqMiG01ZvNUuWYi5bCE=

Переносний мультимедійний проектор 
Mitsubishi XD221U. Ноутбук Acer.
ПЭВМ Intel Core 2DUO 3200;4GB;500Gb;24" – 
10  од.
Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка».

Надійність технічних систем навчальна 
дисципліна

ОП16  Надійність 
технічних систем.pdf

Lk6rFQ3PhOhKG67tUIiCD6
D9zC2EmrfSPqUN4cStE2Y=

Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». 
Відкритий безкоштовний доступ до ресурсів 
мережі Internet з комп’ютерів локальної 
мережі університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних мобільних пристрої 
через Wi-Fi зони університету).

Електротехніка навчальна 
дисципліна

ОП07  Електротехніка ІК 
152.pdf

P6/ytGsnWBl1x4iFjGG5Cptn
GLU7jqrGcuRzTE4+qa8=

ПЕОМ – 6 од.: Intel Celeron 2000, 2003 р. 
Windows XP OEM. Програмні пакети:
Micro-Cap 12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване ПЗ).
Базовий блок стенду УІЛС 1 – 12 од.
Стенди лабораторних робіт ЕМ та Тр – 8 од.
Програмне забезпечення: Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного університету "Одеська 
політехніка". Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. Відкритий 
безкоштовний доступ до ресурсів мережі 



Internet, баз даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi зони 
університету).

Сучасні інженерні та 
математичні пакети 
комп’ютерного моделювання

навчальна 
дисципліна

ОП14  Сучасні інженерні 
та математичні пакети 

комп’ютерного 
моделювання ІК 152.pdf

qw/2fVn40PwwNwPVO63UG
UKRciDJxbddWu1JmieYY0I

=

Переносний мультимедійний проектор Epson 
EB-S72 та екран до нього.
ПЕОМ: Acer Aspire one HAPPY -28quu, Intel 
Atom N450 1,66 ГГц,  оперативна пам’ять 
DDR3 об'ємом 1 Gb, SSD накопичувач на 120 
Gb, Windows 10 Pro.  Asus N61J, Intel Core i5 
CPU M 430 2,27 ГГц,  оперативна пам’ять 
DDR3 об'ємом 4 Gb, SSD накопичувач на 256 
Gb, Windows 10 Pro – 10 од., 2020 р.  (AMD 
Athlon A8 9600, RAM – 8 ГБ DDR4, SSD – 130 
ГБ, монітори  21,5”),  ОС Windows 7 Pro, 15 
ліцензій за програмою MSDN Academic 
Alliance.
Програмний пакет Scilab (вільно 
розповсюджуване ПЗ).
Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». 

Основи стандартизації навчальна 
дисципліна

ОП03  Основи 
стандартизації ІК 152.pdf

LDJlYFYX56igWSWVlscphBz
EXRdWSc71ROks7DfI71o=

Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі Internet з 
комп’ютерів локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi зони 
університету).

Інформаційно-вимірювальні 
системи

навчальна 
дисципліна

ОП13  Інформаційно-
вимірювальні системи ІК 

152.pdf

Nw3rYLia70764I3+EO2qwK6
oEyqZV8euk8zAbh5TPTY=

Переносний мультимедійний проектор Epson 
EB-S72 та екран до нього.
ПЕОМ: Asus N61J, Intel Core i5 CPU M 430 2,27 
ГГц, оперативна пам’ять DDR3 объемом 4 Gb, 
SSD накопичувач на 256 Gb, Windows 10 Pro – 
10 од., 2020р.  (AMD Athlon A8 9600, RAM – 8 
ГБ DDR4, SSD – 130 ГБ, монітори 21.5”),  ОС 
Windows 7 Pro, 15 ліцензій за програмою MSDN 
Academic Alliance.
Програмне забезпечення: Microsoft Office 365 – 
ліцензія Державного університету "Одеська 
політехніка", корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. Відкритий 
безкоштовний доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi зони 
університету).
Програмні пакети для моделювання схем та 
систем:
PSpice Schematics 9.1 та PSpice Student (вільно 
розповсюджуване ПЗ).

Цифрові вимірювальні 
прилади

навчальна 
дисципліна

ОП12  Цифрові 
вимірювальні прилади ІК 

152.pdf

kVMqZm/0G9BzUkGnYEiJE
PW9uGJh5p3I7J4V4bfCcMg

=

Переносний мультимедійний проектор 
Toshiba TLP -X2500 та екран до нього. 
ПЭВМ Intel Core 2DUO 3200; 4Gb; 500Gb; 24" – 
10 од.
Вольтметр електронний цифровий ВК7-10А – 
1 од.
Ампервольтметр Н-390 – 1 од.
Перетворювач аналого-цифровий Ф 4222 – 1 
од.
Мотортестер Дельфин-МТ – 1 од.
Осцилограф цифровий – 7 од.
Мультиметр – 10 од.
Лабораторні комутаційні плати – 10 од.
Комплект електрорадіоелементів – 15 од.
Лазерний дальномір-рулетка Bosch – 1 од.
Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». 

Прикладна метрологія навчальна 
дисципліна

ОП11  Прикладна 
метрологія ІК 152.pdf

ycTVqAi4Yh82Mcu4Va0Vp5c
3ZyRC4VsAUmgV7S9aBbE=

Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі Internet з 
комп’ютерів локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi зони 
університету).

Основи взаємозамінності навчальна 
дисципліна

ОП10  Основи 
взаємозамінності ІК 

152.pdf

BqEN5AV3pI4zqUbuxRoyQ1
GQMYdEer2U7SwAxaE0Z1M

=

Мікрометри – 5 од.
Нормалемір – 3 од. 
Індикаторний нутромір – 5 од.
Оптиметр вертикальний – 2 од. 
Оптиметр горизонтальний – 4 од. 
Прибор міжцентромір – 3 од. 
Скоба індикаторна – 5 од. 
Скоба типу СИ-100 – 5 од. 
Скоба типу СИ-50 – 5 од. 
Скоби важільні – 5 од.
Мікрометричні головки – 3 од.
Кутомір ноніусний – 3 од.
Калібри гладких валів та отворів в 
асортименті
Різьбові калібри в асортименті
Калібри шліцевих виробів в асортименті
Пласкопаралельні кінцеві міри довжини в 
асортименті 

Методи та засоби вимірювань навчальна 
дисципліна

ОП09  Методи та засоби 
вимірювань ІК 152.pdf

qJksCodMQfAcE6XhknpcPW
Y0a3LBYv7kPbAguCkJbDU=

Переносний мультимедійний проектор
Toshiba TLP -X2500 та екран до нього – 1 од. 
ПЭВМ Intel Core 2DUO 3200; 4Gb; 500Gb; 24" – 
10 од.



Ампервольтметр Н-390 – 1 од.
Вольтметр електронний цифровий ВК7-10А – 
1 од.
Нановольтметр Р-341 – 1 од.
Осцилограф універсальний – 1 од.
Перетворювач аналого-цифровий Ф 4222 – 1 
од.
Частотомір Ф5035 – 1 од.
Міст постійного струму МО-62 – 1 од.
Потенціометр ПП-63 – 1 од.
Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». 

Основи електроніки навчальна 
дисципліна

ОП08  Основи електроніки 
ІК 152.pdf

sDziEFEStUK+lTdgxkFjgYW
xR9XIJ0FS69fb/yDcv/I=

Лабораторні стенди для дослідження 
аналогової електроніки – 24 од.
Блок живлення лабораторний універсальний – 
8 од. 
Цифровий мультиметр DT830B – 16 од. 
Осцилограф багатофункціональний цифровий 
Siglent SDS1022DL – 8 од.

Метрологічний супровід 
випробувань 

навчальна 
дисципліна

ОП15  Метрологічний 
супровід випробувань ІК 

152.pdf

u82+2hkQM2FdYqaTGFrudp
+mXuVCFhFp8Af+tptiSkw=

Ноутбук Acer.
ПЭВМ Intel Core 2DUO 3200;4GB;500Gb;24" – 
10  од.
Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка».

Конструкційні та 
електротехнічні матеріали

навчальна 
дисципліна

ОП06  Конструкційні та 
електротехнічні 

матеріали ІК 152.pdf

q2kIghxAn5P1lZc7527pke7f/
5Rku7y2j4MfzYMrg+s=

Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі Internet з 
комп’ютерів локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi зони 
університету).

Теорія електричних сигналів та 
кіл

навчальна 
дисципліна

ОП05  Теорія електричних 
сигналів та кіл ІК 152.pdf

lBQg+rKp96g+aQ7de7JeAv+
DwvZWRXhi7FgrjzTYriU=

Базовий лабораторний стенд УИЛС – 10 од. 
Осцилографи двохканальні С1-77 – 10 од. 
Мультіметри ДТ9205А – 20 од.

Метрологія навчальна 
дисципліна

ОП04  Метрологія ІК 
152.pdf

h4/9YwvdfW4fhdG7yobaJW
AO2+QdYzFnRKZEUQ4S9m

w=

Переносний мультимедійний проектор Epson 
EB-S72 та екран до нього – 1 од.
ПЕОМ: – Acer Aspire one HAPPY -28quu, Intel 
Atom N450 1,66 ГГц, оперативна пам’ять 
DDR3 об'ємом 1 Gb, SSD накопичувач на 120 
Gb, Windows 10 Pro 
– Asus N61J, Intel Core i5 CPU M 430 2,27 ГГц,  
оперативна пам’ять DDR3 об'ємом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb, Windows 10 Pro – 10 
од., 2020 р. (AMD Athlon A8 9600, RAM – 8 ГБ 
DDR4, SSD – 130 ГБ, монітори  21,5”),  ОС 
Windows 7 Pro, 15 ліцензій за програмою MSDN 
Academic Alliance.
Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». 

Основи метрологічної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОП02  Основи 
метрологічної діяльності 

ІК 152 2021.pdf

RtnIUGzau/nfdLzEvFWxE/4
GSuEWEmBu9RHj1SPrfT8=

Переносний мультимедійний проектор Tohiba 
TLP -X2500 LCD. Ноутбук Lenovo.
Програмне забезпечення: Microsoft Ofice 365 – 
ліцензія Державного університету «Одеська 
політехніка». Корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. Відкритий 
безкоштовний доступ до ресурсів мережі 
Internet з комп’ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ університету та 
власних мобільних пристрої через Wi-Fi зони 
університету).

Інженерна та комп'ютерна 
графіка

навчальна 
дисципліна

ОП01  Інженерна та 
комп'ютерна графіка IK 

152.pdf

wV7B9/Yx25pFi9IwRHJP/7
DatlquLc0f0OUk3h/AFtg=

Переносний мультимедійний проектор EPSON 
EB-01 та екран до нього.
ПЕОМ: DELL Optiplex 745 – 6 од.
CPU: Intel Core 2 Duo Processor E6300 2*1870 
MHz, RAM: 4Gb DDR2, HDD: 80Gb/160 Gb, 
Video: Integrated Intel® Graphics Media 
Accelerator 3000; Монітори: 19"” – 4 од., 17” – 1 
од., 15” – 1 од.
ПЕОМ: 25 од.
CPU: Intel Celeron D 331 2.66 GHz, RAM: 512 Mb 
/ 2Gb DDR2, HDD: 80Gb, Монітори: 17” – 25 од.
ПЕОМ:  10 од.
CPU: Intel Celeron 1.8 GHz,  RAM: 512 Mb DDR1 
400, HDD: 80Gb, Монітори ЕЛТ: 17” – 10 од.
ОС: Windows XP SP3 25 ліцензій за програмою  
MSDN.
Windows 7 SP1 6 ліцензій, інше вільно 
розповсюджуване ПЗ: файловий менеджер 7-
zip, програми тестування та моніторингу 
ПЕОМ: AIDA64, System Explorer, CPU-Z, HDD 
Scan, система автоматизації математичних 
розрахунків MATHCAD 15, вільне ПЗ LibreOffice 
4, OpenOffice 3.1, корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google.
Доступ до баз даних SCOPUS та Web of 
Science, доступ до локальних ресурсів 
університету.
Мережева ліцензія для AutoCAD, що отримана 
на порталі Autodesk Account 

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія 
програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП



 
ID 

викладач
а

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що їх 

викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

385246 Пуріч Дмитро 
Олександрович

Доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут 

машинобудування та 
транспорту

Диплом кандидата 
наук ДK 23839, 

виданий 23.09.2014

24 Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони 
праці

Кандидат технічних наук за 
спеціальністю 05.16.04 – 
ливарне виробництво
Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 2,4,5,12 
Наукові публікації:
Пуріч В.М. Моделі та 
механізми управління 
портфелем проектів охорони 
праці / А.В. Оганов, Ю.С. 
Чернега, А.Ю. Москалюк, В.Д. 
Гогунський, В.М. Пурич, // 
Вісник НТУ «ХПІ». Серія : 
Стратегічне управління, 
управління портфелями, 
програмами та проектами. – Х. 
: НТУ «ХПІ». – 2018. – № 2 
(1167). – С. 10 – 18. 
http://repository.kpi.kh 
arkov.ua/bitstream/KhP IPress/ 
35127/1/vestnik_ 
KhPI_2018_1_Oganov_ 
Modeli.pdf 2. Пуріч В.М. 
Екологічний аналіз проекту як 
основа формування портфеля 
проектів підприємства. / А.Ю. 
Москалюк, Т.М. Олех, В.М. 
Пурич, В.Д. Гогунський // 
Науково-практичний журнал 
«Екологічні науки» К. : ДЕА, 
2018. – № 1 (20). – Т. 2. – С. 5 – 
10. http://ecoj.dea.kiev.ua/ 
archives/2018/1/part_2 /3.pdf 3. 
Пурич В.Н. 
Моделированиеиници 
ациипроектовохраны труда с 
помощьюцепей маркова / А. 
Ю. Москалюк, Гогунский В.Д., 
В.Н. Пурич // Журнал 
«Технологічний аудит та 
резерви виробництва». – 
Харьков: «Технологический 
центр», 2016. — № 3 (29). — С. 
35 — 39.
http://irbisnbuv. gov.ua/cgibin/ 
irbis_nbuv/cgiirbis_ 64.exe? 
C21COM=2&I21DBN=U 
JRN&P21DBN=UJRN& 
IMAGE_FILE_DOWNL 
OAD=1&Image_file_na 
me=PDF/Tatrv_2016_3%282%2
9__9.pdf

385434 Літвінов 
Володимир 
Федорович

Доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут 

промислових 
технологій, дизайну 

та менеджменту

Диплом кандидата 
наук ФM 032639, 

виданий 21.09.1988, 
Атестат доцента ДЦ 

003990, виданий 
28.06.1996

29 Основи 
програмування

Кандидат фізико-
математичних наук
Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 4,11,19,20

385434 Літвінов 
Володимир 
Федорович

Доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут 

промислових 
технологій, дизайну 

та менеджменту

Диплом кандидата 
наук ФM 032639, 

виданий 21.09.1988, 
Атестат доцента ДЦ 

003990, виданий 
28.06.1996

29 Інформаційні 
технології 

Кандидат фізико-
математичних наук
Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 4,11,19,20

386295 Янушевич Ірина 
Анатоліївна

Доцент, Основне 
місце роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет імені Т.Г. 
Шевченка, рік 

закінчення: 1985, 
спеціальність: 

10.02.20 Романо-
германські мови та 
література, Диплом 
кандидата наук ДK 

041877, виданий 
20.09.2007, Атестат 

доцента Д 3/02, 
виданий 29.03.2012

14 Філософія Доктор філософ. наук за 
спеціальністю 09.00.02 – 
діалектика та методологія 
пізнання
Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов:
1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 16, 17
Публікації в Skopus:
«Agribusiness Innovation 
Development in the Conditions 
of the Globalization of the World 



Economy»
International Journal of 
Advanced Science and 
Technology //Jour of Adv 
Research in Dynamical & Control 
Systems. - 2020. - Vol. 12, 05-
Special Iss. - Р. 545-551.
DOI: 
10.5373/JARDCS/V12SP5/20201
790
Наукові публікації:
1.«Methodological approaches in 
humanitarian research» Гілея: 
науковий вісник. – К. : 
«Видавництво «Гілея», 2021. – 
Вип. 160 (№ 1-2). Ч. 2. 
Філософські науки. C117-120, – 
124 с.(фахова)
2.«Transformation of the 
concept of national identity in 
philosophy»
International Innovative Journal 
//
Impact FactorDynamics of the 
development of world science. 
Abstracts of the 8th International 
scientific and practical 
conference. Perfect Publishing. 
Vancouver, Canada. 2020. Pp. 
195-204– 999p. // URL: 
http://sci-conf.com.ua.  
vancouver@sci-conf.com.ua
3.«Методологічні підходи в 
гуманітарному дослідженні» 
Virtus: Scientific Journal / 
Editor-inChief M.A. Zhurba – 
April # 43, 2020. Pp. 42-45– 317 
p. http://conference-
ukraine.com.ua/ua/virtus/archiv
ej/
Innovative Journal Impact 
Factor Scientific Indexing 
Services (USA); – Citefactor 
(USA)
4.«Філософсько-методологічні 
підходи до формування 
вітчизняної освіти як частини 
європейської культури»
Всеукраїнська науково-
практична 
конференція«Культура та 
мистецтво: сучасні тенденції та 
перспективи»
4 червня 2020 року, м. Одеса 
www.mgu.od.ua
5. «Методологічні підходи в 
формуванні політичних 
національних стратегій 
України»
Всеукраїнській науково-
практичній конференції 
студентів та молодих вчених 
«Південноукраїнські наукові 
студії» Матеріали роботу секції 
при Аньхоньському 
університеті  фінансів і 
економіки, 2021. C.142, –175с
6.«Methodological analysis of 
theories of state-building»
П’ятдесят шоста науково-
технічна конференція
здобувачів освіти та молодих 
дослідників 2020/2021 н.р. 
Одеська політехніка 13-17 
травня 2021 р. (дистанційно), 
Україна, Одеса 1305.- 1705 2021 
р
Підручники та посібники:
1.«Philosophy, lecture summary2
Конспект лекцій з філософії 
для іноземних аспірантів всіх 
спеціальностей Одеса, ДУ 
«ОП»,, 2021. –50 с.
2.«Philosophy and methodology 
of scientific researches» 
Методичні рекомендації для 
самостійної роботи для 
аспірантів всіх спеціальностей 
ДУ «ОП», Одеса, 2021. –12 с
3.«Курс лекцій з «Філософії» 
Дистанційний курс лекцій з 
філософії для студентів всіх 
спеціальностей у вигляді 
презінтації, виконаний в виді 
слайдів системі Роwer Point, 
Одеса, ДУ «ОП», 2021, 12 
презентацій

386131 Лавренюк 
Віолетта 
Василівна

Доцент, Основне 
місце роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом спеціаліста, 
Одеський Ордена 

Трудового Червоного 
Прапору державний 

університет ім. І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 1990, 
спеціальність: 

7.020303 Українська 
мова та література, 
Диплом кандидата 

наук KH 015423, 

32 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кандидат філологічних наук за 
спеціальністю 10.01.01. – 
«Українська література»; 
доцент по 
каф.«Українознавство»
Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 



виданий 22.05.1997, 
Атестат доцента ДЦ 

003141, виданий 
18.10.2001

діяльності, перелічених в п. 38
Ліцензійних умов: 1, 4, 10, 12

386117 Дудзінський Юрій 
Михайлович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут медичної 

інженерії

Диплом доктора 
наук ДД 007502, 

виданий 08.07.2009, 
Диплом кандидата 

наук KH 014324, 
виданий 02.07.1997, 
Атестат доцента ДЦ 

005164, виданий 
20.06.2002, Атестат 

професора 12ПP 
006998, виданий 

01.07.2011

28 Фізика Доктор фізико-математичних 
наук за спеціальністю 01.04.06 
Акустика Академічна та 
професійна кваліфікація 
забезпечує досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 3,4,6,7,8
Публікації в Scopus: Бондарь, 
А.А., Дудзинский, Ю.М., 
Колесник, К.В., Воронова, О.И. 
Cooled metallic bars with 
heatcover coverage, Technology 
audit and production reserves 3 
(2), 9-11
https://scholar.google.com.ua/ci
tations?
user=mEKYKu4AAAAJ&hl=ru#
d=gs_md_cita-
d&u=%2Fcitations%3Fview_op%
3Dview_citation%26hl%3Dru%2
6user%3DmEKYKu4AAAAJ%26c
start%3D20%26pagesize%3D80
%26citation_for_view%3DmEKY
Ku4AAAAJ%3ALkGwnXOMwfcC
%26tzom%3D-120
Бондарь, А.А., Дудзинский, 
Ю.М., Солоненко, Л.И., 
Колесник, К.В.
Formation of Casting with 
Complex Internal Cavities by 
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8 Менеджмент якості Академічна та професійна 
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досягнення цілей та 
програмних результатів 
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результатів професійної 
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Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, рік 
закінчення: 2002, 

спеціальність: 
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закінчення: 2013, 

спеціальність: 
091302 Метрологія та 
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програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: перелічених 
в п. 38
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Промислова 
електроніка, Диплом 
кандидата наук KH 

000367, виданий 
01.10.1992, Атестат 

доцента ДЦ 001639, 
виданий 28.04.1995

31 Інформаційно-
вимірювальні 
системи

Кандидат технічних наук за 
спеціальністю 
Елементи та пристрої 
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вчених звань і присудження 
наукових ступенів від 5 липня 

385397 Гугнін Володимир 
Павлович

Доцент, Основне 
місце роботи

Навчально-науковий 
інститут 

промислових 
технологій, дизайну 

та менеджменту

Диплом магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, рік 
закінчення: 2013, 

спеціальність: 
091302 Метрологія та 

вимірювальна 
техніка, Диплом 

кандидата наук TH 
062421, виданий 

11.05.1983, Атестат 
доцента ДЦ 005255, 
виданий 10.10.1988

39 Метрологія Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов:
3,4,7,13,19
Метрологія. Навчальний 
посібник для бакалаврів 
спеціальності – 152 
«Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка» / 
Склали: В.П.Гугнін, 
Г.О.Оборський. – Одеса: 
ОНПУ, 2020. – 189 с. 
http://library.opu.ua  Дата 
реєстрації: 01.07.2020 НП1127, 
№ 7360 - РС - 2020

1. Методичні вказівки до 
курсової роботи з дисципліни 
"Взаємозамінність, 
стандартизація і технічні 
вимірювання" спеціальності 
131 Прикладна механіка / 
Укладачі: Гугнін В.П, 
Оборський Г.О.- Одеса: ОНПУ, 
2017. -79 с. Дата реєстрації:  
2017-11-13
2. Методичні вказівки до курсу 
лабораторних робіт з 
дисципліни "Взаємозамінність, 
стандартизація і технічні 
вимірювання" спеціальності 
131 Прикладна механіка / 
Укладачі: Гугнін В.П, 
Оборський Г.О., Швагірев П.А., 
Одеса: ОНПУ, 2017. - 64 с. Дата 
реєстрації:  2017-11-13
3. Методичні вказівки до 
виконання дипломної роботи 
бакалавра для студентів 
спеціальності 131 – прикладна 
механіка. Спеціалізація: 
Комп’ютерне проектування та 
дизайн машин/ Авт: Тіхенко 
В.М., Гугнін В.П., Жеглова 
В.М., Волков О.А. – Одеса: 
ОНПУ, 2018. – 36. Дата 
реєстрації: 03.29.2018 № 5725 - 
РС - 2018

За наказом Міністерства освіти 
і науки України від 06.11.2014 
р. № 1279 “Про затвердження 
рішень Атестаційної колегії 
Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 
31 жовтня 2014 року” склад 
спеціалізованої вченої ради Д 
41.052.09 затверджений у 
кількості 15 членів ради: 3. 
Гугнін Володимир Павлович – 
вчений секретар (до червня 
2017 року).

Проведення лекцій та 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Основи 
стандартизації, 
взаємозамінності та 
метрології» англійською 
мовою обсягом 76 годин.  



Всеукраїнська громадська 
організація «Асоціація 
технологів-машинобудівників 
України». Посвідчення № 
0222. Рішення Правління від 
03 березня 2021 року, прот. 
№1.

385993 Баранов Микола 
Анатолійович

Старший 
викладач, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут 

комп'ютерних систем

13 Основи електроніки Спеціаліст за спеціальністю 
Радіотехніка Академічна та 
професійна кваліфікація 
забезпечує досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 2,3,4,20. 
Інформаційні технології 
діагностування та 
вдосконалення енергетичного 
обладнання і умов його 
експлуатації: монографія/ 
Одеса: БондаренкоМ.О 2019-
ІSBN 978-617-7623-45-8 
О.О.Арсірій, О.Ю.Бабілунга, 
М.А.Баранов, В.О.Балтенков, 
О.П.Василевска, 
С.Б.Кондратьев, В.Л.Костенко, 
А.О.Ніколенко, Д.О.Попов, 
М.В.Ядрова; за ред. 
О.О.Арсірій 
1.Вибір параметра алгоритму 
DROPOUT при регуляризації 
настройки нейронної мережі 
для розпізнавання рукописних 
ціфр 2.Порівняння швидкодії 
алгоритмів навчання 
нейронних мереж в задачі 
розпізнавання рукописних 
ціфр 3.Вплив вибору типу 
функції активації в 
богатошоровому персептроні 
на ймовірність правильного 
розпізнавання рукописних 
ціфр з набору MNIST.
VІІ  Міжнародна науково-
практична конференція 
«Інформатика. Культура. 
Технології»  ІКТ–2019 Одеса, 
23.09.2019 – 25.09.2019
 М.А.Баранов О.М.Галчонков, 
С.В. Колесніченко, Баранов 
Н.А. Патент России № 2285307 
от 10.10.2006г.
Катушка зажигания для 
двигателя внутреннего 
сгорания (варианты).
Баранов М.А., Галчонков О.М. 
Патент України на корисну 
модель № 35993 від 
10.10.2008р. Котушка 
запалювання для двигуна 
внутрішнього згоряння. 
Баранов М.А., Галчонков О.М. 
Патент України на корисну 
модель № 35994 від 
10.10.2008р. Котушка 
запалювання для двигуна 
внутрішнього згоряння.
1. Методичні вказівки до 
практичних робіт та завдання 
для  виконання РГР с для 
студентів спеціальності 
6.051001, 6.051002 /Укладачі: 
М.А. Баранов, А.О. Ніколенко – 
Одеса: ОНПУ, 2017.– 13 с. Рег. 
№ МВ08373, №4766-РС-2017.  
2. Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисциплін «Основи 
електроніки » для студентів 
спеціальностей 6.051001, 
6.051002 /Укладачі: М.А. 
Баранов, М.В.Ядрова., А.О. 
Ніколенко – Одеса: ОНПУ, 
2017.– 37 с. Рег. № МВ08375, 
№4767-РС-2017.                                                                                 
3. Методичні вказівки до 
лабораторних робіт для 
студентів спеціальностей 
6.050701 «Електротехніка та 
електротехнолоії», 6.050702 
«Електромеханіка»з 
дисциплін:«Електроніка та 
мікросхемотехніка»,«Промисл
ова електроніка», /Укладачі: 
М.А. Баранов, М.В.Ядрова., 
А.О. Ніколенко – Одеса: ОНПУ, 
2017.– 35 с. Рег. № МВ07900, 
№4235-РС-2017.                                                                 
4. Методичні вказівки до 
практичних робіт з дисципліни 
«Інформатика » для студентів 
спеціальності 
122-”Комп’ютерні 
науки”/Укладачі:О.Ю. 
Бабілунга, М.А. Баранов, А.О. 
Ніколенко – Одеса: ОНПУ, 
2018.– 19 с. Рег. № МВ09765, 



№6077-РС-2018.                                                                                                        
5. Методичні вказівки до 
розрвхунково-графичної 
роботи з дисципліни 
«Інформатика » для студентів 
спеціальності 
122-”Комп’ютерні 
науки”/Укладачі:О.Ю. 
Бабілунга, М.А. Баранов, А.О. 
Ніколенко – Одеса: ОНПУ, 
2018.– 16 с. Рег. № МВ09764, 
№6078-РС-2018.
ОКБ ВО РЕОМ, м.Одеса, 
інженер-конструктор 3,2,1 
категорії, 1980-1984р. 
начальник сектора,1984-1986р.  
Головний інженер.1986-1991р.

385390 Костенко Віталій 
Леонідович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут 

промислових 
технологій, дизайну 

та менеджменту

Диплом доктора 
наук ДH 003479, 

виданий 22.07.1997, 
Диплом кандидата 
наук MTH 109998, 

виданий 03.12.1975, 
Атестат доцента ДЦ 

049553, виданий 
04.11.1981, Атестат 

професора ПP 
001866, виданий 

23.12.2002

41 Методи та засоби 
вимірювань

Доктор технічних наук за 
спеціальністю Технологія, 
обладнання та виробництво 
матеріалів і пристроїв 
електронної техніки. 
Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 12, 19.
Монографії:
1. Арсірій О.О. Інформаційні 
технології діагностування та 
вдосконалення енергетичного 
обладнання і умов його 
експлуатації: монографія / О. 
О. Арсірій, О. Ю. Бабілунга, М. 
А. Баранов, В. О. Болтьонков, 
О. П. Василевська, С. Б. 
Кондратьєв, В. Л. Костенко, А. 
О. Ніколенко, Д. О. Попов, М. 
В. Ядрова; за ред.. О. О. Арсірій 
– Одеса: Бондаренко М. О., 
2019 – 158 с. ISBN 978-617-
7613-45-8.
2. Антощук С. Г. Гібридні 
моделі представлення та 
методи обробки зображень в 
просторі вейвлет-перетворення 
/ С. Г. Антощук, О. О. Арсірій, 
О. Ю. Бабілунга, О. М. 
Галчонков, Г. Ю. Щербакова, 
А. О. Ніколенко, С. Б. 
Кондратьєв, В. М. Крилов, В. Л. 
Костенко, М. В. Ядрова; за ред. 
С. Г. Антощук. монографія – 
Одеса: Бондаренко М.О., 2020. 
– 160 с. ISBN 978-617-7829-73-6  
Публікації в Skopus:
1. Devices of processing 
micropowerful optical digital of 
signals in telecommunication 
systems . / Kostenko, V.L., 
Proskurin, N.P // Proceedings of 
the International Conference: 
TCSET 2002. Вісник НУ 
Львівська політехніка. 
Радіоелектроніка та 
телекомунікації. Львів:-
2002.-№440, c. 271-279. 
At: Lvov, НУ Львівська 
політехніка 02/2002, UA DOI: 
10.1109
2. Investigation of an adaptive 
senso control of immersed power 
of radiation / Kostenko, V., 
Shvets, E., Kiselyov, E. // 
Proceedings of the International 
Conference on Modern Problems 
of Radio Engineering, 
Telecommunications and 
Computer Science, TCSET 2002, 
с. 148
3. Vitaly Kostenko, Evgeny 
Shvets, Egor Kiselyov. 
Investigation of an Adaptive 
Sensor Control of Immersed 
Power of Radiation // 
Матеріали міжнар. н-т. конф. 
TSET 2002, 18-92. 02.2002, 
Львів – Славсько, Україна – 
видавн. НУ Львівська 
політехніка, 
2002, с. 148.
Патенти:
1. Свідоцтво № 88050 про 
реєстрацію авторського права 
на твір: Монографія 
«Інформаційні технології 
діагностування та 
вдосконалення енергетичного 
обладнання і умов його 
експлуатації». Автори В. Л. 
Костенко, О. О. Арсірій, О. Ю. 
Бабілунга, М. А. Баранов, В. О.  
Болтьонков, О. П. Василевська, 
С. Б. Кондратьєв, А. О. 



Ніколенко, Д. О. Попов, М. В. 
Ядрова.
Твір оприлюднене - 
Опублікування: Арсірій О.О. 
Інформаційні технології 
діагностування та 
вдосконалення енергетичного 
обладнання і умов його 
експлуатації: монографія / О. 
О. Арсірій, О. Ю. Бабілунга, М. 
А. Баранов, В. О. Болтьонков, 
О. П. Василевська, С. Б. 
Кондратьєв, В. Л. Костенко, А. 
О. Ніколенко, Д. О. Попов, М. 
В. Ядрова; за ред.. О. О. Арсірій 
– Одеса: Бондаренко М. О., 
2019 – 158 с. 
Дата реєстрації 05.02.2019, № 
реєстрації 8805. Об'єкт 
авторського права, до якого 
належить твір: Літературний 
письмовий твір наукового 
характеру, ілюстрація. / 
Авторське право і суміжні 
права. Бюлетень № 53. Київ – 
2019, С.306. www.me.gov.ua › 
Files › GetFile
2. Свідоцтво № 105549 про 
реєстрацію авторського права 
на твір: Монографія «Гібридні 
моделі представлення та 
методи обробки зображень в 
просторі вейвлет-
перетворення». Автори 
Костенко Віталій Леонідович, 
Арсірій Олена Олександрівна. 
Бабілунга Оксана Юріївна, 
Антощук Світлана Григоріївна, 
Галчонков Олег Миколаєвич, 
Щербакова Галина Юрієвна, 
Кондратьєв Сергій Борисович, 
Ніколенко Анатолій 
Олександрович, Крилов Віктор 
Миколаєвич. Ядрова Марина 
Василівна.
Твір оприлюднено: 
Опублікування: Антощук С.Г. 
Гібридні моделі представлення 
та методи обробки зображень в 
просторі вейвлет-перетворення 
/ С.Г. Антощук, О.О. Арсірій, 
О.Ю. Бабілунга, О.М. 
Галчонков, Г.Ю. Щербакова, 
А.О. Ніколенко, С.Б. 
Кондратьєв, В.М. Крилов, В.Л. 
Костенко, М.В. Ядрова,; за ред. 
С.Г. Антощук, монографія – 
Одеса: Бондаренко М.О., 2020 
– 160 с.
Дата реєстрації 16 червня 2021 
р.
Стажування:
Найменування закладу - 
KEEPSOLID, IT Products 
Association. Вид документа - 
Сертифікат. Тема - 
«Методологія проектного 
менеджменту в управлінні 
учбовим процесом», Дата 
видачі - 28.02.2021р, Кількість 
навчальних кредитів (годин) - 1 
кредит (30 годин)

385390 Костенко Віталій 
Леонідович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-науковий 
інститут 

промислових 
технологій, дизайну 

та менеджменту

Диплом доктора 
наук ДH 003479, 

виданий 22.07.1997, 
Диплом кандидата 
наук MTH 109998, 

виданий 03.12.1975, 
Атестат доцента ДЦ 

049553, виданий 
04.11.1981, Атестат 

професора ПP 
001866, виданий 

23.12.2002

41 Цифрові 
вимірювальні 
прилади

Доктор технічних наук за 
спеціальністю Технологія, 
обладнання та виробництво 
матеріалів і пристроїв 
електронної техніки. 
Академічна та професійна 
кваліфікація забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних результатів 
навчання, що засвідчується 
виконанням наступних видів та 
результатів професійної 
діяльності, перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 12, 19.
Монографії:
1. Арсірій О.О. Інформаційні 
технології діагностування та 
вдосконалення енергетичного 
обладнання і умов його 
експлуатації: монографія / О. 
О. Арсірій, О. Ю. Бабілунга, М. 
А. Баранов, В. О. Болтьонков, 
О. П. Василевська, С. Б. 
Кондратьєв, В. Л. Костенко, А. 
О. Ніколенко, Д. О. Попов, М. 
В. Ядрова; за ред.. О. О. Арсірій 
– Одеса: Бондаренко М. О., 
2019 – 158 с. ISBN 978-617-
7613-45-8.
2. Антощук С. Г. Гібридні 
моделі представлення та 
методи обробки зображень в 
просторі вейвлет-перетворення 
/ С. Г. Антощук, О. О. Арсірій, 



О. Ю. Бабілунга, О. М. 
Галчонков, Г. Ю. Щербакова, 
А. О. Ніколенко, С. Б. 
Кондратьєв, В. М. Крилов, В. Л. 
Костенко, М. В. Ядрова; за ред. 
С. Г. Антощук. монографія – 
Одеса: Бондаренко М.О., 2020. 
– 160 с. ISBN 978-617-7829-73-6  
Публікації в Skopus:
1. Devices of processing 
micropowerful optical digital of 
signals in telecommunication 
systems . / Kostenko, V.L., 
Proskurin, N.P // Proceedings of 
the International Conference: 
TCSET 2002. Вісник НУ 
Львівська політехніка. 
Радіоелектроніка та 
телекомунікації. Львів:-
2002.-№440, c. 271-279. 
At: Lvov, НУ Львівська 
політехніка 02/2002, UA DOI: 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН відповідає 

результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН 7. (З, У) Вміти 
пояснити та описати 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики
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Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, іспит.

Інформаційно-вимірювальні 
системи
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розрахунково-графічної роботи, 
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захист курсової роботи, іспит.

Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
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виступ

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 15. (З) Знати та 
розуміти предметну 
область, її історію та 
місце в сталому розвитку 
техніки і технологій, у 
загальній системі знань 
про природу і суспільство. 

Філософія Інтерактивні лекції, практичні заняття,  
проблемні евристичні діалоги, ділова 
гра, «метаплан», «флеш-картки», 
індивідуальні завдання (реферативна 
робота), самостійна 

Усні опитування, інтерактивні 
завдання, дистанційні завдання, захист 
реферативної роботи, коментування 
написаних рефератів, іспит.

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

Інформаційні технології Інтерактивні лекції, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит.

Основи програмування Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, залік, перевірка завдань 
практичних занять, залік

Безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці

Інтерактивні лекції, лабораторні 
заняття, самостійна робота, 
консультування.

Поточний контроль під час 
лабораторних занять, рубіжний 
контроль у формі модульних 
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розрахунково-графічної роботи, 
самостійна робота, консультування

Усні опитування, захист розрахунково-
графічної роботи, залік

Метрологія Лекції, практичні роботи, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, , виконання  курсової роботи, 
самостійна робота, консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит, захист курсової роботи, залік

Основи взаємозамінності Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання розрахунково-
графічної роботи, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист розрахунково-графічної роботи, 
іспит

Методи та засоби вимірювань Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит

Основи стандартизації Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік.

ПРН 14. (З,У) Вміти 
організувати процедуру 
вимірювання, 
калібрування, випробувань 
при роботі в групі або 
окремо. 

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

Метрологія Лекції, практичні роботи, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, , виконання  курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит, захист курсової роботи, залік



Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, залік, іспит.

Виробнича практика Виконання індивідуальних завдань, 
нагляд  та консультування

Індивідуальні завдання Захист звіту з 
практики

Переддипломна практика Виконання індивідуальних завдань, 
нагляд  та консультування

Індивідуальні завдання Захист звіту з 
практики

Сертифікаційні випробування 
продукції

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит.

ПРН 13. (З, У, ВА) Знати та 
вміти застосовувати 
сучасні інформаційні 
технології для вирішення 
задач в сфері метрології 
та інформаційно-
вимірювальної техніки. 

Сучасні інженерні та 
математичні пакети 
комп’ютерного моделювання

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, іспит

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Інформаційно-вимірювальні 
системи

Лекції, лабораторні роботи, виконання 
розрахунково-графічної роботи, 
самостійна робота, консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист розрахунково-графічної роботи, 
іспит

Методи та засоби вимірювань Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит.

Основи програмування Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, залік, перевірка завдань 
практичних занять, залік.

Інформаційні технології Інтерактивні лекції, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит.

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

Інженерна та комп'ютерна 
графіка

Лекції, практичні роботи, виконання  
контрольних завдань, курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист курсової роботи, залік, 
захист практичних робіт, іспит.

ПРН 12. (З, У) Знати та 
розуміти сучасні 
теоретичні та 
експериментальні методи 
досліджень з оцінюванням 
точності отриманих 
результатів

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, залік, іспит.

Метрологія Лекції, практичні роботи, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, , виконання  курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит, захист курсової роботи, залік

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 11. (З) Знати 
стандарти з метрології, 
засобів вимірювальної 
техніки та 
метрологічного 
забезпечення якості 
продукції. 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Метрологічний супровід 
випробувань 

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, залік, іспит.

Основи стандартизації Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 10. (З, У) Вміти 
встановлювати 
раціональну номенклатуру 
метрологічних 
характеристик засобів 
вимірювання для 
отримання результатів 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Метрологія Лекції, практичні роботи, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 



вимірювання з заданою 
точністю. 

завдань, , виконання  курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

іспит, захист курсової роботи, залік.

Метрологічний супровід 
випробувань 

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Сертифікаційні випробування 
продукції

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит.

Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, залік, іспит.

Методи та засоби вимірювань Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит.

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 9. (З) Розуміти 
застосовуванні методики 
та методи аналізу, 
проектування і 
дослідження, а також 
обмежень їх використання.      

Основи взаємозамінності Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання розрахунково-
графічної роботи, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист розрахунково-графічної роботи, 
іспит

Інженерна та комп'ютерна 
графіка

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист курсової роботи, залік, 
захист практичних робіт, іспит.

ПРН 8. (У, ВА) Вміти 
організовувати та 
проводити вимірювання, 
технічний контроль і 
випробування. 

Переддипломна практика Виконання індивідуальних завдань, 
нагляд  та консультування

Індивідуальні завдання Захист звіту з 
практики

Виробнича практика Виконання індивідуальних завдань, 
нагляд  та консультування

Індивідуальні завдання Захист звіту з 
практики

Менеджмент якості Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит.

Сертифікаційні випробування 
продукції

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит

Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, залік, іспит.

Методи та засоби вимірювань Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит.

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 18. (З) Вільно володіти 
термінологічною базою 
спеціальності, розуміти 
науково-технічну 
документацію державної 
метрологічної системи 
України, міжнародні та 
міждержавні рекомендації 
та настанови за 
спеціальністю.

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Сертифікаційні випробування 
продукції

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит

Основи взаємозамінності Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання розрахунково-
графічної роботи, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист розрахунково-графічної роботи, 
іспит.

Основи стандартизації Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Основи метрологічної 
діяльності

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

Методи одностороннього 
представлення матеріалу (лекція, 
промова, доповідь, звіт, огляд, 
розповідь, пояснення). Методи 
активізації здобувачів (дискусія, 
диспут, рольова гра, ділова гра, групова 
робота, самостійна робота з 
підручником, словниками, метод вправ 
/ усних і письмових / тощо)

Поточний контроль (щозаняття: за 
накопичувальною системою – усний, 
письмовий). Модульні контрольні 
роботи І, ІІ (у кінці семестрового 
модуля письмово). СРС: виконання 
завдань у «Робочому зошиті з УМПС» з 
академічної майстерності та 
заповнення формулярів документів. 
Усний іспит

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 



захисти.

ПРН 5. (З, У) Вміти 
використовувати 
принципи і методи 
відтворення еталонних 
величин при побудові 
еталонних засобів 
вимірювальної техніки 
(стандартних зразків, 
еталонних 
перетворювачів, 
еталонних засобів 
вимірювання. 

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

Метрологія Лекції, практичні роботи, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, , виконання  курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит, захист курсової роботи, залік.

Методи та засоби вимірювань Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит.

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Цифрові вимірювальні 
прилади

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит.

ПРН 16. (З, У, К, ВА) Вміти 
враховувати соціальні, 
екологічні, етичні, 
економічні аспекти, 
вимоги охорони праці, 
виробничої санітарії і 
пожежної безпеки під час 
формування технічних 
рішень. Вміти 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя. 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Безпека життєдіяльності та 
основи охорони праці

Інтерактивні лекції, лабораторні 
заняття, самостійна робота, 
консультування.

Поточний контроль під час 
лабораторних занять, рубіжний 
контроль у формі модульних 
контрольних робот, підсумковий 
контроль у формі іспиту

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 4. (З, У, ВА) Вміти 
вибирати, виходячи з 
технічної задачі, 
стандартизований метод 
оцінювання та 
вимірювального контролю 
характерних 
властивостей продукції 
та параметрів 
технологічних процесів. 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Сертифікаційні випробування 
продукції

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит.

Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, залік, іспит.

Методи та засоби вимірювань Лекції, лабораторні роботи, практичні 
заняття, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит.

Метрологія Лекції, практичні роботи, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, , виконання  курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит, захист курсової роботи, залік.

Основи метрологічної 
діяльності

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік.

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 3. (З, ВА) Розуміти 
широкий 
міждисциплінарний 
контекст спеціальності, її 
місце в теорії пізнання і 
оцінювання об’єктів і явищ.      

Сертифікаційні випробування 
продукції

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит

Теорія електричних сигналів та 
кіл

Лекції, лабораторні роботи, практичні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит.

Метрологія Лекції, практичні роботи, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, , виконання  курсової роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит, захист курсової роботи, залік.

Основи метрологічної 
діяльності

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Філософія Інтерактивні лекції, практичні заняття,  
проблемні евристичні діалоги, ділова 
гра, «метаплан», «флеш-картки», 
індивідуальні завдання (реферативна 
робота), самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, інтерактивні 
завдання, дистанційні завдання, захист 
реферативної роботи, коментування 
написаних рефератів, іспит.

ПРН 2. (З) Знати і 
розуміти основні поняття 
метрології, теорії 
вимірювань, 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики



математичного та 
комп’ютерного 
моделювання, сучасні 
методи обробки та 
оцінювання точності 
вимірювального 
експерименту. 

Метрологічний супровід 
випробувань 

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Сучасні інженерні та 
математичні пакети 
комп’ютерного моделювання

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, іспит

Прикладна метрологія Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, залік, іспит.

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 1. (У, ВА) Вміти 
знаходити обґрунтовані 
рішення при складанні 
структурної, 
функціональної та 
принципової схем засобів 
інформаційно-
вимірювальної техніки. 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Надійність технічних систем Лекції, практичні роботи, виконання  
розрахунково-графічної роботи, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, захист розрахунково-
графічної роботи, залік.

Інформаційно-вимірювальні 
системи

Лекції, лабораторні роботи, виконання 
розрахунково-графічної роботи, 
самостійна робота, консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист розрахунково-графічної роботи, 
іспит

Цифрові вимірювальні 
прилади

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит

Основи електроніки Лекції, практичні заняття, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, виконання розрахунково-
графічної роботи, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
залік, захист розрахунково-графічної 
роботи, іспит.

Електротехніка Лекції, лабораторні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит.

Конструкційні та 
електротехнічні матеріали

Лекції, практичні роботи, самостійна 
робота, консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, залік

Теорія електричних сигналів та 
кіл

Лекції, лабораторні роботи, практичні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
захист практичних робіт, іспит.

Інженерна та комп'ютерна 
графіка

Лекції, практичні роботи, виконання  
курсової роботи, контрольних завдань, 
самостійна робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист курсової роботи, залік, 
практичних робіт, іспит

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 19. (З, У, К) Навички 
спілкування, включаючи 
усну та письмову 
комунікацію державною 
мовою та хоча б однією із 
поширених європейських 
мов. 

Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

Методи спонукання до творчого 
пошуку (різні види пошукових ігор). 
Письмові роботи (реферат, опис 
експерименту, інцидентів, ситуацій; 
складання різних видів планів, 
анотацій, тез, статей, рецензій, відгуків, 
ділових паперів, написання есе). 
Позааудиторні заходи (відвідування 
кіно, театру, виставки з наступним 
обговоренням і т. ін.)

Поточний контроль (щозаняття: за 
накопичувальною системою – усний, 
письмовий). Модульні контрольні 
роботи І, ІІ (у кінці семестрового 
модуля письмово). СРС: виконання 
завдань у «Робочому зошиті з УМПС» з 
академічної майстерності (укладання 
планів, анотацій, конспекту, рецензій) 
та заповнення формулярів документів. 
Форма підсумкового контролю – усний 
іспит

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням

Дистанційні завдання, модульні 
контрольні роботи, самостійна робота,  
консультування, практичні заняття

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, залік, перевірка завдань 
практичних занять, залік

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 20. (З, У, ВА) 
Демонструвати знання та 
розуміння розділів з вищої 
математики, фізики при 
вирішенні практичних 
завдань професійної сфери.

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Українська мова (за 
професійним спрямуванням)

Методи спонукання до творчого 
пошуку (різні види пошукових ігор). 
Письмові роботи (реферат, опис 
експерименту, інцидентів, ситуацій; 
складання різних видів планів, 
анотацій, тез, статей, рецензій, відгуків, 
ділових паперів, написання есе).

Поточний контроль (щозаняття: за 
накопичувальною системою – усний, 
письмовий). Модульні контрольні 
роботи І, ІІ (у кінці семестрового 
модуля письмово). СРС: виконання 
завдань у «Робочому зошиті з УМПС» з 
академічної майстерності (укладання 
планів, анотацій, конспекту, рецензій) 
та заповнення формулярів документів. 
Форма підсумкового контролю – усний 
іспит



Фізика Інтерактивні лекції з використанням 
мультимедіа, експрес-опитування, 
практичні заняття, консультування, 
дистанційні завдання, аналіз дії 
фізичних систем методами 
математичного моделювання.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист лабораторних робіт, іспит

Вища математика Лекції, практичні заняття, виконання 
контрольних  завдань, самостійна 
робота, виконання розрахунково-
графічної роботи, консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, перевірка завдань практичних 
занять, залік , захист розрахунково

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

ПРН 21. (З, У) Вміти 
застосовувати 
статистичні методи 
менеджменту якості, 
знати основи процесного, 
ризик-орієнтованого та 
системного підходу в 
побудові систем 
менеджменту якості.

Менеджмент якості Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит

Сертифікаційні випробування 
продукції

Лекції, практичні роботи, виконання 
курсової роботи, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, 
захист курсової роботи, іспит

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній та основний 
захисти.

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

ПРН 6. (З, У, ВА) Вміти 
використовувати 
інформаційні технології 
при розробці програмного 
забезпечення для 
опрацювання 
вимірювальної інформації. 

Переддипломна практика Консультування Захист звіту з практики

Виробнича практика Консультування Захист звіту з практики

Сучасні інженерні та 
математичні пакети 
комп’ютерного моделювання

Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист практичних робіт, іспит.

Основи програмування Лекції, практичні роботи, виконання 
контрольних завдань, самостійна 
робота, консультування.

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, залік, перевірка завдань 
практичних занять, залік.

Інформаційні технології Інтерактивні лекції, лабораторні 
роботи, виконання контрольних 
завдань, самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні контрольні 
роботи, захист лабораторних робіт, 
іспит.

Кваліфікаційна робота Консультування. Презентація 
індивідуальних завдань. Публічний 
виступ.

Індивідуальні завдання. Усні та 
письмові опитування, спілкування та 
перевірка розділів дипломної роботи 
керівником та консультантами. 
Перевірка на самостійність та 
відсутність академічного плагіату. 
Рецензування. Попередній 

ПРН 17. (З, У, К, ВА) Вміти 
використовувати у 
виробничій і соціальній 
діяльності 
фундаментальні поняття 
і категорії 
державотворення для 
обґрунтування власних 
світоглядних позицій та 
політичних переконань з 
урахуванням соціально-
політичної історії України, 
правових засад та етичних 
норм. 

Філософія Інтерактивні лекції, практичні заняття,  
проблемні евристичні діалоги, ділова 
гра, «метаплан», «флеш-картки», 
індивідуальні завдання (реферативна 
робота), самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, інтерактивні 
завдання, дистанційні завдання, захист 
реферативної роботи, коментування 
написаних рефератів, іспит.

Історія України та української 
культури

Лекційні заняття, семінарські заняття, 
індивідуальні завдання (реферативна 
робота), самостійна робота студентів.

Оцінювання після обговорення на 
семінарських заняттях, захист 
реферативної роботи, модульні 
контрольні роботи, іспит.

 


