
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50863 Колісні та гусеничні транспортні засоби

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 
 

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

  

Сторінка 1

https://naqa.gov.ua/


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 50863

Назва ОП Колісні та гусеничні транспортні засоби

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Кафедра автомобільного транспорту

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

Кафедра вищої математики та моделювання систем, кафедра економіки 
підприємств, кафедра нафтогазового та хімічного машинобудування, 
кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів, кафедра 
підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання.

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 385210

ПІБ гаранта ОП Дащенко Олександр Федорович

Посада гаранта ОП Директор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

saveleva@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-552-01-22

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка здобувачів з галузі знань 13 Механічна інженерія в Одеському політехнічному інституті на кафедрі 
автомобільного транспорту розпочата з 1993р. на замовлення підприємств: Одеського автоскладального заводу, 
автоскладального заводу «Квант» та Одеського заводу «Автоагрегат». Перший випуск спеціалістів відбувся в 1998 р. 
В 2002 р. спеціальність «Колісні та гусеничні транспортні засоби» акредитована за IV рівнем освіти  Починаючи з 
2002 р. кафедра автомобільного транспорту здійснює підготовку магістрів та спеціалістів за фахом. Вперше 
підготовку за  ОП «Колісні та гусеничні транспортні засоби» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування було 
схвалено Вченою радою інституту машинобудування, протокол №2 від 29.03.2011 р. (тоді це було за спеціальністю 
8.05050305  "Колісні та гусеничні транспортні засоби"). У 2016 році (протокол №3 від 27 грудня  2016 року) була 
сформована та  введена в дію з 1 вересня 2017 року ОП з нинішньою назвою. В освітню  програму підготовки  
магістрів щорічно вносяться зміни в відповідності  з зауваженнями та пропозиціями стейкхолдерів, здобувачів та 
випускників кафедри. Кафедра автомобільного транспорту має багаторічний досвід спілкування з підприємствами 
галузі, які потребують для ефективної діяльності відповідно навчених фахівців. Проходження практичної 
підготовки, особистих спілкувань з представниками роботодавців допомагають формувати не тільки цілі ОП, але й 
сприяють покращенню викладання та навчання за ОП, професійному росту професорсько-викладацького складу 
кафедри, надавати здобувачам практичних знань, які мають актуальні потреби сучасної машинобудівної галузі. 
 
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 20 19 1 0 0

2 курс 2020 - 2021 7 7 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) 51218 Автомобільні та тракторні транспортні засоби
51214 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і обладнання

перший (бакалаврський) рівень 50650 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і 
обладнання
50649 Обладнання для переробки та розподілу нафтопродуктів
50648 Автоспортивний інжиніринг
50647 Комп’ютерне проектування та діагностика транспортних 
засобів
50704 Комп’ютерне проектування та діагностика колісних 
транспортних засобів
50859 Обладнання для переробки та транспортування 
нафтопродуктів

другий (магістерський) рівень 50862 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і 
обладнання
50863 Колісні та гусеничні транспортні засоби
50864 Автоспортивний інжиніринг
50861 Обладнання хімічних виробництв і підприємств 
будівельних матеріалів

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

50839 Галузеве машинобудування

 
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 133_2021_kolisni_ta_gusenychni_tr
ansportni_zasoby (1).pdf

X4Pdld3AqAowWzxnYL86YkMXqltnTU7/793XsTPg4z0=

Навчальний план за ОП 133_2021_kolisni_ta_gusenychni_tr
ansportni_zasoby-np.pdf

WUfjDvXezOCWm3/x6539QvWd3nH1SHzr4l/M8qFz4eU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Автомобільний дім 
Одеса.pdf

Eu4tjXUYfHopJalyKE7cCqiNAyfq1S9TphYoIpjqWVQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Адіс-Мотор.pdf woW1pIsdWWEyc6CTrB1sxSQsZVxux6WFbyQJb9+EwA
w=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі програми повністю узгоджуються зі Стандартом вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 133 Галузеве машинобудування, затвердженого наказом МОН України № 1422 від 17.11.2020.
Особливістю цієї програми є те, що здобувачі мають можливість набути практичних знань і вмінь, навичок, способів 
мислення, поглядів та інших особистісних якостей з галузевого машинобудування та специфічних знань з 
відповідних питань конструкційних особливостей, діагностики та проведення відповідного обслуговування колісних 
та гусеничних транспортних засобів. Програма націлена на розвиток у здобувачів  здібностей розв’язувати складні 
задачі та практичні завдання, пов’язані з забезпеченням ефективної розробки, виробництва та діагностики колісних 
транспортних засобів, вмінь організувати, у відповідності з правилами і нормами,  періодичний огляд 
технологічного та іншого обладнання у встановлені строки, проводити його обслуговування та ремонт; розробляти і 
викладати спеціальні навчальні дисципліни в закладах вищої освіти. Крім того, здобувачі мають можливість 
додатково проходити підготовку  на сучасному  обладнані фірми BOSCH з діагностики двигунів, ходової частини та 
органів керування.
Окрім того, здобувачі під час навчання  мають можливість приймати участь в програмах міжнародної мобільності, 
які реалізується англійською, польською, іспанською мовами; здобувати військові професії за окремою програмою 
на кафедрі військової підготовки.

 

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 високо кваліфікованих фахівців, здатних навчатися впродовж життя, та формування інтелектуального 
капіталу суспільства. (https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view)
Метою ОП є забезпечення потреб галузі, освіти, сфери автосервісу фахівцями, здатними не тільки розв’язувати 
складні спеціалізовані теоретичні та практичні задачі розробки, проектування, виробництва, технічного 
обслуговування об’єктів галузевого машинобудування, а також формування способів мислення, поглядів, цінностей, 
які відповідають сучасному демократичному суспільству, задовольняють умові примноження інтелектуального 
потенціалу нації. ОП націлена підготувати здобувачів сприймати сучасні виклики та адаптивно відповідати на 
вимоги суспільства, ринку праці, критично мислити та бути соціально свідомими, розвивити у здобувачів вищої 
освіти навичок дослідницької, інноваційної та підприємницької діяльності.

 

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://op.edu.ua/document/3355) під час формулювання цілей та програмних результатів навчання 
(ПРН) до їх обговорення долучалися здобувачі вищої освіти та випускники програми. Зокрема: Сауляк С.В. (2017 р. 
вступу – магістр), Майстренко А.А. (2017 р. вступу – магістр); Гуцан А.О. (2019 р. вступу – магістр), Зазубайло В.В.
(2019 р. вступу – магістратура), Бондаренко А.Ю. (2020 р. вступу – магістр), Стоянов О.О. (2020 р. вступу – магістр) 
(прот. зас.каф. АТ №11 від 16.06.21р та №5 від 16.12.20р). На кафедрі систематично протягом 13 – 14 тижнів 
проводиться анкетування (по електронній пошті) за всіма ОК ОП, які вивчаються в семестрі. Здобувачі мають 
можливість запропонувати формулювання ПРН за кожною ОК або оцінити наявні в ОП. Анкетування, також має на 
меті систематизувати інформацію від здобувачів стосовно доступності, можливості та престижності роботи за 
спеціальністю; достатність отриманих знань, вмінь та навичок для виконання професійних функцій; корисність 
набутих результатів навчання для професійної діяльності не за спеціальністю. Використовувалися анкети, 
рекомендовані в Державному університеті «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/quality/stakeholders).
Зокрема, такі пропозиції, як викладання сучасних конструкцій гібридних автомобілів (враховано в ОК 
«Електромобілі»), а також діагностику сучасних систем безпеки транспортних засобів (враховано в ОК «Технічне 
діагностування колісних транспортних засобів»).

- роботодавці

Кафедра має багатий досвід спілкування з підприємствами автомобільного напрямку різних форм власності, галузей 
та обсягів виробництва. За останні роки встановлені тісні зв'язки з: ТОВ «АДІС МОТОР», приватне акціонерне 
товариство «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ ОДЕСА», товариство з обмеженою відповідальністю «Турист». При складанні 
та удосконаленні освітніх програм проводилось їх обговорення та рецензування з роботодавцями. 
В рецензії директор ПАТ Філії "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ ОДЕСА" І.А. Возіян в якості побажань відмітив необхідність 
ввести компоненту, яка покращіть результати навчання з наукових основ проектування колісних транспортних 
засобів, що дозволить проводити розробку перспективних конструкцій колісних транспортних засобів (враховано в 
ОК «Наукові основи теорії та проектування об'єктів галузевого машинобудування» (прот. зас. каф. АТ № 1 від 
25.08.21).

- академічна спільнота

Питання удосконалення та розвитку освітніх програм постійно обговорювались на засіданнях кафедри і групи 
забезпечення спеціальності, науково-методичних семінарах кафедри відповідно до рішень Вченої ради Інституту 
машинобудування та транспорту і Ради з якості освітньої діяльності Одеської політехніки та моніторингу освітніх 
програм за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» університетів країни. Пропозиції співробітників 
кафедри та напрацювання членів групи забезпечення складають зміст освітніх компонент, результатів навчання та 
формулювання цілей. При формуванні освітніх компонент, програмних результатів та цілей навчання враховувався 
досвід споріднених ОП провідних університетів України, зокрема Національного транспортного університету ОП 
«Автомобілебудування» (доповнено ОК «Наукові основи теорії та проектування об’єктів галузевого 
машинобудування» розділом «Керованість КТЗ»), Національного університету «Львівська політехніка» ОП «Колісні 
та гусеничні транспортні засоби» (доповнено ОК «Електромобілі» в  розділах гібридних та електричних приводів 
автомобілів) (прот. зас. каф. АТ №9 від 19.05.2021 р.).

- інші стейкхолдери

Стейкхолдери в особі навчально-методичного відділу Університету з метою оптимізації начального процесу та 
забезпечення стандарту вищої освіти внесли пропозицію єдиних освітніх компонент («Сертифікаційні 
випробування об’єктів галузевого машинобудування», «Спеціалізовані комп'ютерні системи автоматизованого 
проектування», «Наукові основи теорії та проектування об'єктів галузевого машинобудування») для освітніх 
програм, що забезпечують спеціальність 133 Галузеве машинобудування.

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

Тенденції розвитку спеціальності – це зростання актуальності та потреб у фахівцях, здатних забезпечити розробку та 
обслуговування об'єктів галузевого машинобудування, проводити діагностику вузлів та систем, розумітися на 
особливостях організаційних питань використання транспорту. Питання ефективного використання транспортних 
засобів є особливою складовою економічного розвитку та ефективності  будь-якого підприємства будь-якої форми 
власності.  Потреба в розробниках та фахівцях, що забезпечують ефективну експлуатацію є постійною. Програмні 
результати навчання, які повинні забезпечувати  виконання таких задач, в повній мірі визначаються ОК загальної 
та фахової підготовки та є такими, що носять практичний характер та сприяють досягненню цілей ОП. Аналіз 
тенденцій розвитку колісних транспортних засобів здійснюється систематично через спілкування з роботодавцями, 
фахівцями галузі та  відслідковуванні новітніх наукових та практичних публікацій. Зокрема, результатом аналізу 
було включення таких освітніх компонент як «Електромобілі» та розділ «Діагностика електронних систем 
керування колісних транспортних засобів» в загальному курсі діагностики. Аналіз заявок підприємств та 
організацій, що подаються для участі в Ярмарку кар'єри, який проводиться щорічно в Університеті, підтверджує 
відповідність результатів навчання потребам ринку праці.
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузеве машинобудування  в Південному регіоні і, зокрема в м. Одесі та Одеській області, завжди відігрівало і 
відіграє суттєву роль. Наявність  підприємств автомобільної галузі, а також і інших підприємств та установ, які 
забезпечують транспортні перевезення в великих та середніх об’ємах, розвиток приватних фермерських підприємств 
свідчить про доцільність підготовки фахівців за ОП. Для функціонування даної ОП важливе значення має галузевий 
контекст, зумовлений наступним: - потребою в фахівцях високого конструкторсько-технологічного рівня для 
розробки, конструювання та діагностики колісних транспортних засобів. Відповідно до цього галузевий контекст був 
врахований при формуванні освітніх компонент, цілей та програмних результатів навчання. Роль регіонального 
контексту для функціонування ОП зумовлені: - роллю Одеси як освітянського центру на півдні України; - 
різноманіттям та великою кількістю підприємств та установ в Одесі та Південному регіоні.

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

При створенні та удосконаленні даної ОП, формуванні цілей, програмних результатів навчання та освітніх 
компонентів враховувався досвід НТУ «Національний транспортний університет», Харківського національного 
автодорожнього університету (ХНАДУ), Вінницького транспортного університету (ВНТУ). На засіданнях кафедри 
автомобільного транспорту систематично розглядаються питання моніторингу ОП провідних університетів країни. З 
цих програм був запозичений багаторічний досвід підготовки фахівців з основ теорії та проектування об’єктів 
галузевого машинобудування  та перспективних напрямків розвитку колісних транспортних засобів (прот. зас. каф. 
АТ №9 від 15.04.2021р).

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

Освітня програма «Колісні та гусеничні транспортні засоби» за другим (магістерським)  рівнем вищої освіти 
дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю «Галузеве 
машинобудування» завдяки встановленому переліку освітніх компонент та логічною послідовністю їх викладання; 
методами навчання і формами оцінювання, які визначаються безпосередньо викладачами та кафедрами з цих 
навчальних дисциплін з урахуванням запланованих результатів навчання. Всі компетентності та ПРН 
забезпечуються ОК, які включені до обов’язкової частини навчального плану. Загальний обсяг обов’язкової частини 
становить 67,5 кредитів ЄКТС. Навчальні дисципліни професійної підготовки  мають обсяг 25,5  кредитів ЄКТС, 
практична підготовка – 12 кредитів ЄКТС, виконання кваліфікаційної роботи – 18 кредитів ЄКТС. ОК:  ОЗ01, ОЗ02, 
ОЗ03, ОП01, ОП02, ОП03, ПП01 та А01 (загальним обсягом 60 кредитів ЄКТС повністю забезпечують досягти всіх 
ПРН, які встановлені в Стандарті вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування другого 
(магістерського) рівня вищої освіти (Наказ МОНУ № 1422 від 17.011.2020р.) 
Навчальне навантаження здобувача відповідає навчальному плану та визначене в ньому відповідно до «Методичних 
рекомендацій із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти» (https://op.edu.ua/document/2537).
Дисципліни загальної підготовки забезпечують формування у здобувачів компетентностей та результатів навчання 
для формування їх інтелектуального рівня та ефективної професійної і соціальної роботи, соціальних 
компетентностей.  Більшість освітніх компонент професійної підготовки забезпечують результати навчання, 
характерні, не тільки для спеціальних компетентностей, але і для загальних компетентностей. Наприклад, 
навчальна дисципліна «Наукові основи теорії та проектування об’єктів галузевого машинобудування» (ОП03) 
передбачає отримання загальних компетентностей ЗК3, ЗК8, які доповнюють: розуміння в предметній області і 
розумінні професійної діяльності в галузевому машинобудуванні; ознайомитися з методологією навчання і 
адаптуватися до  виконання поставлених завдань і взятих обов'язків. Таким чином, вноситься частковий вклад в 
отримання відповідних компетентностей та досягнення програмних результатів навчання. Всі результати навчання, 
запропоновані стандартом вищої освіти (РН1 – РН13 ), введені в ОП як програмні результати навчання. 

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?

Стандарт наявний - Наказ МОНУ № 1422 від 17.11.2020 р. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/11/17/133-haluzeve-
mashynobuduvannya-mahistr.pdf

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

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)?
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67.5

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

22.5

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

Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 133 Галузеве машинобудування  другого (магістерського) 
рівня вищої освіти. Ця відповідність досягається взаємозв’язком мети, змісту і структури програми, а також 
логічною послідовністю ОК НП. Особливістю підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою "Колісні та 
гусеничні транспортні засоби" є комплексне поєднання знань та умінь в сферах проектування, виробництва, 
технічного обслуговування, діагностики ,технічної  експертизи та сертифікації  автотранспортних засобів. Інтеграція 
фахової підготовки з інноваційною, конструкторсько-дослідницькою діяльністю
Теоретичний зміст предметної області, зокрема сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, 
щоб створювати, експлуатувати та утилізувати продукцію машинобудування послугував основою для надання знань 
та вмінь з навчальних дисциплін «Сертифікаційні випробування об’єктів галузевого машинобудування», «Робочі 
процеси автомобілів», «Технічне діагностування автомобілів», та підсумував результати навчання під час 
проходження переддипломної практики та виконанні основних розділів кваліфікаційної роботи.
Для досягнення  мети та задач ОП застосовані необхідні методи, методики та технології: методи, засоби й технології 
розрахунку, проектування, конструювання, виробництва, випробування, ремонтування та контролювання об’єктів і 
процесів галузевого машинобудування, сучасні інформаційні технології проектування, методи дослідження об’єктів 
і процесів галузевого машинобудування (наприклад, в ОК «Математичне моделювання технічних систем», 
«Спеціалізовані комп’ютерні системи автоматизованого проектування машин», «Наукові основи теорії та 
проектування об’єктів галузевого машинобудування»
Наявне обладнання та матеріальна база кафедри забезпечує досягнення всіх заявлених характеристик ОП.

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

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка 
унормовується відповідними нормативними документами, зокрема: "Положенням про організацію освітнього 
процесу в ОНПУ" (https://op.edu.ua/document/2492); "Положенням про порядок організації вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін" (https://opu.ua/document/2289); "Положенням про порядок визнання результатів навчання, 
отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті" 
(https://op.edu.ua/document/3447). Внутрішні нормативні документи зобов’язують організувати і провести 
консультації, які допомагають організовувати власну освітню діяльність, можливості брати участь у наукових 
конференціях, семінарах, обирати тему кваліфікаційної роботи відповідно до наукових переваг; сформувати 
індивідуальну освітньою траєкторію, зокрема через: створення індивідуального навчального плану здобувача; 
визнанні результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та в неформальній освіті. ОП передбачає можливість в 
обсязі, не менше ніж 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, обирати ОК з інших діючих НП. Процедура організації 
здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами описана в "Положенні про порядок організації вивчення 
вибіркових навчальних дисциплін". Участь у програмах академічної мобільності регламентована "Положенням про 
порядок реалізації права на академічну мобільність" (https://op.edu.ua/document/2501). На веб-сайті університету 
розміщено інформацію стосовно можливостей такої мобільності (https://op.edu.ua/studies).

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

Здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування  індивідуальної освітньої траєкторії, яка 
унормовується відповідними нормативними документами, зокрема: "Положенням про організацію освітнього 
процесу в ОНПУ" (https://opu.ua/document/2492)); "Положенням про порядок організації вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін" ( https://opu.ua/document/2289); "Положенням про порядок визнання результатів 
навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті" 
(https://opu.ua/document/3447)). 
Внутрішні нормативні документи зобов’язують організувати і провести консультації, які допомагають здобувачам 
якісно організовувати власну освітню діяльність, можливості брати участь у наукових конференціях, тренінгах, 
семінарах, обирати тему кваліфікаційної роботи відповідно до наукових переваг; сформувати індивідуальну 
освітнью траєкторію, зокрема через: створення індивідуального навчального плану здобувача; гнучку організацію 
навчання через різні форми (денна, заочна) отримання права на академічну відпустку; визнаннірезультатів 
навчання, отриманих в інших ЗВО та в неформальній освіті. ОПП передбачає можливість в обсязі,  не менше ніж 25 
% загальної кількості кредитів ЄКТС, обирати ОК з інших діючих НП. Процедура організації здійснення вибору 
навчальних дисциплін здобувачами детально описана в "Положенні про порядок організації вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін" ( https://opu.ua/document/2289). Участь у програмах академічної мобільності 
регламентована "Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність" 
(https://opu.ua/document/2501). На веб-сайті університету постійно оновлюється інформація стосовно можливостей 
такої мобільності (https://op.edu.ua/studies).
Академічний календар дає необхідні рекоментації стосовно початку чи кінця періодів процесу вибору дисциплін. 
Картки всіх ОК розміщуються в каталогах освітніх програм, до яких є доступ з усіх можливих гаджетів  
(https://op.edu.ua/education/programs).
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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

ОП та НП передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти. На практичну підготовку відведено частину контактних аудиторних годин (196 год. практичних занять та 136 
год. лабораторних занять) та проводиться переддипломна практика (12 кредитів ЄКТС). 
Практична підготовка проводиться на підприємствах автомобільної галузі, які відповідають вимогам проведення 
практик. Метою проходження переддипломної практики є перевірка професійної готовності здобувачів до 
самостійної діяльності на базах практики, збір та аналітична обробка матеріалу для кваліфікаційної роботи 
магістра; вивченню діяльності майстра виробничого підрозділу, майстра з діагностики,  обслуговуванню та ремонту 
транспорту, завідувача виробничим відділом, директором підприємства.  Проходження практики унормовується 
Програмою практики, тристоронніми договорами, наказом ректора. Після завершення проходження практики 
здобувач подає на кафедру необхідні документи і публічно захищає звіт про її проходження. 

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

Відповідно до стандарту вищої освіти спеціальності 133 Галузеве машинобудування другого рівня вищої освіти, 
форми і методи вивчення як загальних, так  і спеціальних ОК спрямовані на набуття, в тому числі, соціальних 
навичок через розвиток здатності до самоорганізації в навчанні та практичній діяльності, організації співпраці 
різних груп людей, виконанні та презентації індивідуальних завдань та участь дискусіях та обговореннях їх 
результатів, виявляти ініціативність і підприємливість тощо. Соціальні навички формуються при освоєнні 
обов’язкових дисциплін загальної та професійної підготовки: ОЗ01, ОЗ02, ОЗ03. Закріплюються при проходженні 
переддипломної практики, виконанні та захисті кваліфікаційної роботи.
Для поглиблення та розвитку соціальних навичок, НП ОП містить вибіркові ОК, які покликані забезпечити 
свідомий вибір дисциплін, що сприяють соціалізації особистості та отриманні додаткових знань і вмінь (наприклад 
ВЗ01–ВЗ08), так і професійної підготовки ВП01- ВП16. Більшість методів навчання сприяє соціалізації здобувачів, 
зокрема здатності системно мислити, адекватно діяти в межах актуального соціального часу і простору, брати участь 
в інтелектуальних діалогах, командно створювати і оприлюднювати проекти тощо.

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)?

Співвіднесення обсягу окремих ОК із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти регламентує «Положення 
про організацію освітнього процесу» (https://op.edu.ua/document/2492), «Методичні рекомендації із розрахунку 
навантаження здобувачів вищої освіти» (https://op.edu.ua/document/2537) та низка нормативних документів 
Університету (https://op.edu.ua/education/normative_base). Кількість в годинах самостійної та аудиторної роботи 
визначається структурою конкретного ОК з урахування змісту та результатів навчання:  на одну годину лекцій  
відводиться 0,5 год СРЗ; для лабораторних та практичних занять - 1,0 год СРЗ, для виконання реферативних робіт до 
загального обсягу ОК в НП додається 8 годин самостійної роботи здобувача (СРЗ); для виконання розрахунково-
графічних робіт – 15 год. СРЗ; - для виконання курсової роботи – 30 год. СРЗ. Підготовка до складання екзамену 
додає до навчальної дисципліни не менш, ніж 30 год СРЗ. Час, відведений на СРЗ регламентується навчальним 
планом i становить не менш 1/3 та не більш 2/3 загального обсягу часу, відведеного для вивчення ОК. За НП 
кількість аудиторних годин –708. На самостійну роботу відведено 1992 год. Для встановлення достатності часу 
здобувачів для виконання окремих навчальних елементів ОК, проводяться опитування здобувачів (на 13 – 14 тижнях 
семестру). Результати аналізу опитувань  за кожною ОК обговорюються на засіданні кафедри (прот. зас.каф. АТ №11 
від 16.06.21р та №5 від 16.12.20р).  

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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Порядок вступу на навчання: https://op.edu.ua/vstup/mag-list-bids

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Відповідно до "Правил прийому до Державного університету "Одеська політехніка" для вступу на другий 
(магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (ОП «Колісні та гусеничні 
транспортні засоби») необхідно мати освітній ступень бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста, скласти фахове випробування за програмою, яка відповідає ОП «Комп’ютерне проектування та 
діагностика колісних транспортних засобів» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, та Єдиний іспит з 
іноземної мови. Програма вступного фахового випробування (ВФВ) щороку оновлюється і доступна за посиланням: 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/offer/files/_133_m.pdf. Викладачі надають тестові запитання 
відповідно до оновленої робочої навчальної програми дисципліни, ПРН яких винесені на ВФВ. Конкурсний бал 
складається з суми балів за єдиний іспит з іноземної мови з ваговим коефіцієнтом 0,25, за фахове вступне 
випробування з ваговим коефіцієнтом 0,75 та 10 % від суми середнього балу документу про раніше здобутий 
освітньо-кваліфікаційний рівень освіти та додаткових балів, що зараховуються за рішенням приймальної комісії 
категоріям осіб, які визначаються правилами прийому ОП. 

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

Правила переведення здобувачів з інших ЗВО та порядок визнання результатів навчання оприлюднено на сайті 
Державного університету "Одеська політехніка": https://op.edu.ua/document/2498. Зокрема, визнання результатів 
навчання здійснюється на підставі таких документів:  
• "Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в 
ОНПУ" (пункти 3, 4, 6, 8) 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf) . Зокрема, пункт 8 - 
Порядок визнання результатів навчання та перезарахування навчальних дисциплін; пункт 6.1, абзац 4 – 
"Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання в іншому вищому 
навчальному закладі на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата 
стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність".  
• Процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту, що здобута вступником за кордоном, 
здійснюється відповідно до наказу МОН України № 504 від 05.05.2015 "Деякі питання визнання в Україні іноземних 
документів про освіту" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15).  
• Наказ про затвердження та введення в дію "Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf)

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

Здобувачам надаються на кафедрі та у структурних підрозділах Університету  практичні консультації з питань 
визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Наразі на даній ОП подібних практик немає.

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Університеті регулюються 
«Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у 
неформальній та інформальній освіті», прийнятим 06.03.2020 (https://op.edu.ua/document/3447). Здобувачам 
надаються на кафедрі та у структурних підрозділах Університету практичні консультації з відповідних питань. 
Зокрема, їм пояснюється, що процедура визнання ПРН, отриманих у неформальній освіті, ініціюється особистою 
заявою здобувача на ім’я гаранта ОП. До заяви додаються документи, які засвідчують здобуті РН (свідоцтва; 
сертифікати; матеріали наукових публікацій, студентських проектів; дипломи тощо). Порядок визнання результатів 
неформальної освіти описано у пункті 2 "Положення про порядок визнання результатів навчання...". Наказом 
ректора за поданням гаранта ОП створюється комісія для визнання РН та встановлюються терміни її проведення. 
Комісія протягом п’яти робочих днів розглядає надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем та/або 
перезараховує результати навчання, або призначає контрольні заходи для їх підтвердження. Контрольні заходи 
мають відповідати формі контролю ОК ОП. Здобувачів ознайомлюють з критеріями оцінювання та правилами 
оскарження результатів. Рішення комісії оформлюються у вигляді протоколу. Проведення контрольних заходів з 
визнання РН, отриманих у неформальній освіті, здійснюється як для окремих ОК ОП, так і для окремих змістових 
модулів ОК.

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

Оскільки «Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у 
неформальній та інформальній освіті» (https://op.edu.ua/document/3447) затверджено 06.03.2020, практик 
застосування вказаних правил ще немає, хоча ще на початку 2020 – 2021н.р., так і цього навчального року здобувачі 
були поінформовані про можливість зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Наразі, 
таких прикладів на ОП не було.
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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 ОНПУ» (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 і викладання на ОП, які сприяють досягненню ПРН, обираються викладачами на основі власного 
досвіду, аналізу кращих практик своїх колег та можуть корегуватися за результатами опитування здобувачів. Лекції 
мають актуальну проблематику, є інтерактивними, з використанням мультимедійних засобів. Практичні і 
лабораторні заняття мають прикладний характер, з елементами досліджень, що сприяє формуванню у здобувачів 
знань і навичок ефективної професійної діяльності. У ході навчання здобувачі отримують індивідуальні завдання, 
що потребують творчого виконання; працюють в групах, де запроваджуються дискусії, наради,  проводять 
презентації отриманих результатів. При цьому викладач одночасно є консультантом, куратором і партнером 
здобувачів, що мотивує їх до постійного професійного розвитку. Апробація знань і умінь, отримання фахового 
досвіду здобувачів здійснюється у ході переддипломної практики та шляхом залучення до НДР (наприклад, до 
виконання держбюджетної НДР № 158-19 «Підвищення надійності роботи автомобілів при використанні 
комплексної частотної діагностики систем та агрегатів» залучено здобувачів Стоянова О. О. та Загорулько В. О.). 

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

Форми та методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу, корегуються в межах 
кожної ОК з урахуванням пропозицій здобувачів, отриманих шляхом анкетування. Нормативними документами 
НМВ Університету рекомендовано проводити локальні опитування після кожної лекції. Моніторинг ефективності 
освітнього процесу шляхом анкетування здобувачів має на меті виявлення рівня задоволеності здобувачів  методами 
навчання і викладання. Він дозволяє з’ясувати: задоволеність здобувачів проведенням всіх видів занять, 
організацією СРЗ; відповідність контрольних заходів змісту ОК; надає можливість запропонувати до розгляду  
формування компетентностей; відповідність вимогам ринку праці та ін. Результати опитування обговорюються на 
засіданнях кафедри (зокрема, останні – протокол зас. каф. АТ №5 від 16.12.2020 р. та №11 від 16.06.2021 р.). 
Студентоцентрований підхід реалізується, в тому числі, через вибіркову компоненту, яка становить 25 % загальної 
кількості кредитів ЄКТС. Забезпечується таких підхід і вільним вибором тем курсових робіт, кваліфікаційної роботи, 
керівника роботи, бази практики. Здобувачам надається можливість вибору  із запропонованого переліку тем, або 
тема може бути сформульована особисто. Індивідуальні завдання до кваліфікаційної роботи формуються виходячи 
із інтересів здобувачів. Крім того, здобувачі мають можливість брати участь у розробці освітніх програм, семінарах, 
конференціях, олімпіадах зі спеціальності. 

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

Академічна свобода викладачів полягає в  вільноми виборі форм і методів викладання за ОК, відповідно до 
встановлених в ОП через обговорення в ході її створення ПРН навчальних дисциплін, змісту і способам взаємодії зі 
здобувачами освіти. Здобувачі на засадах академічної доброчесності і відповідальності долучаються до створення 
власної освітньої траєкторії (формування індивідуального навчального плану). Здобувачі вільно обирають теми 
кваліфікаційної роботи та індивідуальних завдань на переддипломній практиці, місць проходження практик, 
можливості зарахування результатів неформальної освіти, відвідування студентських наукових гуртків та 
різноманітних науково-практичних заходів. Щоб здобувачі  могли з максимальною ефективністю скористатись 
академічною свободою, їм надається вся необхідна інформація щодо можливостей та альтернатив при виборі 
способів участі у навчальному процесі. Здобувачі мають змогу отримати необхідну інформацію зі сторінок кафедри 
на офіційному сайті ЗВО, бесід з викладачами та кураторами груп, які допомагають здобувачам обрати спосіб 
навчання з урахуванням особистих якостей та обставин життя здобувача.

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 *

Викладачі на першому в семестрі аудиторному занятті доводить до відома здобувачів ОК зміст та тематику 
навчальної дисципліни, форми контрольних заходів та критерії оцінювання, методи (форми) викладання, засоби 
діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування, терміни надання викладачеві виконаних завдань. З 
інформацією про всі ОК здобувачі можуть ознайомитись за допомогою інформаційної картки дисципліни, що 
особливо важливо для вибіркових ОК, які дозволяють здобувачам будувати власну траєкторію навчання. 
Інформаційні картки дисциплін розробляються викладачем, що її викладає та містять вичерпну інформацію щодо 
процедури оцінювання та видів індивідуальної роботи здобувачів, анотацію ОК, основні результати навчання, 
кількість аудиторних занять та обсяг самостійної роботи, форми організації навчання, види та тематику навчальних 
занять, та ін. В розділі для здобувачів Державного університету «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/studies) є 
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академічний календар який відображує основні події відповідно до встановлених графіків навчання за різними ОП 
відповідних рівнів освіти. Кожен здобувач може отримати індивідуальне консультування викладача безпосередньо 
під час консультації або через електронну пошту. Графік консультацій та контактна інформація є у відкритому 
доступі на стендах кафедри або через Viber.

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

Здобувачі ОП «Колісні та гусеничні транспортні засоби», згідно з вимогами про організацію освітнього процесу, 
беруть участь у зборі та обробці даних для практичної частини кваліфікаційної роботи.  Практичні і лабораторні 
заняття мають прикладний характер, з елементами досліджень, що сприяє формуванню у здобувачів знань і 
навичок ефективної професійної діяльності та виробленню інноваційного підходу. Наприклад, лабораторні роботи з 
ОК "Наукові  основи теорії та проектування обєктів галузевого машинобудування" відбуваються з використанням 
стендів фірми Bosh. Це дозволяє  навчитися застосовувати діагностичну і контрольно-вимірювальну апаратуру  для 
контролю якості при виготовленні та  визначення технічного стану в процесі експлуатації колісних транспортних 
засобів. Знаходити оптимальні рішення при проектуванні та конструюванні обладнання є можливим при вивченні 
навчальної дисицпліни "Спеціалізовані комп’ютерні системи автоматизованого проектування машин".

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

ОПП та навчальний план (НП) є базовими для розробки робочих програм навчальних дисциплін (РПНД) та їхніх 
інформаційних карток (https://op.edu.ua/education/programs/mag-034-2). РПНД розглядаються на першому в 
навчальному році засіданні кафедри, погоджуються з Гарантом ОПП, завідувачем випускової кафедри та іншими 
посадовими особами відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/document/2549). РПНД зберігається на кафедрі; розробляється на термін дії навчального плану і 
повністю оновлюється, якщо відбуваються: зміни стандартів вищої освіти; зміни діючої освітньої програми, які 
стосуються даної навчальної дисципліни; впровадження нової освітньої технології. Поточні зміни до РПНД можуть 
вноситься щорічно у вигляді додатку до РПНД, що може містити відомості щодо зміни або уточнення системи 
контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, планів практичних або лабораторних 
занять, тематики курсових робіт, рефератів тощо. Зміни Зміни затверджуються на засіданні кафедри. Дата і номер 
протоколу засідання кафедри фіксуються у додатку. Поточні та планові зміни до РПНД ініціюються як зворотній 
зв'язок щодо результатів аналізу анкетування здобувачів, пропозицій стейкхолдерів, роботодавців, випускників 
ОПП, які мають досвід роботи за спеціальністю. Зміст ОК також оновлюється відповідно до новацій у науці, 
інформаційних технологій,  комунікативних, законодавчих змін, вивчення закордонного досвіду, який набувають 
викладачі кафедри  у процесі проходження стажування, підвищення кваліфікації та неформальної освіти. 
Пропоновані зміни обговорюються на засіданнях кафедри, науково-методичних семінарах (На основі наукових 
досліджень навантажувальних режимів валів коробок передач включено в ОК «Робочі процеси автомобілів» розділ 
«Застосування методу скінченних елементів для визначення напружено-деформованого стану валів коробки 
передач» (прот. зас. каф АТ №10 від 19.05.21р.). Процес оновлення змісту освітніх компонентів є систематичним. 

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

Кафедра автомобільного транспорту здійснює навчання, викладання та наукові дослідження у тісному зв’язку із 
загальним напрямом інтернаціоналізації діяльності університету, що відповідає засадам як державної політики 
щодо інтеграції системи вищої освіти України у світовий і європейський освітній простір, так і вимогам власної 
концепції інтернаціоналізації ЗВО. Зокрема, викладачі кафедри і здобувачі вищої освіти беруть участь у наступних 
заходах університету: поєднання навчання за ОП «Колісні та гусеничні транспортні засоби» з навчанням в 
українсько-німецькому, українсько-польському, українсько-іспанському навчально-наукових інститутах 
університету; підвищення кваліфікації викладачів кафедри в межах міжнародних стажувань (європейська програма 
ТЕМПУС «Розвиток партнерства між університетом та підприємством задля навчання на основі компетентністного 
підходу в Україні», «Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні»); підтримка внутрішньої і 
міжнародної академічної мобільності здобувачів та всіляке сприяння в залученні до навчання іноземних студентів. 

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?

Для перевірки досягнення ПРН здобувачами використовують різноманітні форми контрольних заходів. ОП і НП до 
неї встановлюють підсумкові форми контролю навчальних дисциплін, визначають їх кількість в семестрах та 
навчальному році.  РПНД визначає фоми поточного контролю, а саме: які види навчальних елементів дисципліни в 
межах двох семестрових модулів забезпечать можливість перевірити їх досягнення. Основна мета поточного 
контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та здобувачами вищої освіти, перевірка готовності 
сприйняття наступного навчального матеріалу дисципліни, управління їх навчальною мотивацією. Кількість заходів 
та форми проведення поточного контролю, а також критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти за кожною формою контролю визначається в РНПД викладачем самостійно у відповідності до 
принципів академічної свободи. В РПНД приводяться чіткі критерії оцінювання виконаних видів робіт: 
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лабораторних, практичних, окремих контрольних та індивідуальних завдань, модульних контрольних робіт, які  
мають бути чіткими, зрозумілими та у сукупності давати можливість встановити досягнення здобувачем вищої 
освіти результатів навчання для певної навчальної дисципліни. В РПНД такий розподіл надається в табличній 
формі. До кожної лабораторної/практичної роботи в РПНД вказується на досягнення  якого результата навчання 
вона спрямована. Загалом, такий розділ РПНД як  "Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти" дає можливість вповні оцінити як вибрані викладачем форми та методи навчання дозволяють 
перевірити досягнення ПРН. "Положення про робочу програму навчальної дисципліни" 
(https://op.edu.ua/document/2549).

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

Контрольні заходи регулюються: "Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті 
"Одеська політехніка" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf); "Положенням про робочу програму навчальної дисципліни" 
(https://op.edu.ua/document/2549); "Положенням про організацію та проведення підсумкового, поточного та 
модульного контролів рівня навчальних досягнень студентів з дисципліни" (https://op.edu.ua/document/2490) та 
"Процедурою організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності" 
(https://op.edu.ua/document/2536). Чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання 
слугують: а) поточні і передекзаменаційні консультації; б) інформаційні картки/силабус кожної навчальної 
дисципліни, які знаходяться у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Університету; в) робочі навчальні 
програми дисциплін (РНПД). На першому аудиторному занятті, крім іншого, кожен викладач доводить до 
здобувачів інформацію щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання всіх навчальних досягнень 
впродовж вивчення навчальної дисципліни, проходження практичної підготовки. Перед складанням екзамену з 
навчальної дисципліни проводиться консультація, на якій викладач доводить до відома студентів правила 
проведення контролю, критерії оцінювання, відповідає на запитання студентів. 

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

Відповідно до "Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті "Одеська політехніка" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf)  та "Положенням про робочу програму навчальної дисципліни" 
(https://op.edu.ua/document/2549) на початку кожного першого в семестрі заняття з навчальної дисципліни, 
викладач доводить до відома здобувачів інформацію про форми контрольних заходів, терміни надання виконаних 
робіт або їх частин та критерії їх оцінювання. На офіційному сайті Університету розміщуються інформаційні картки 
навчальних дисциплін ОП. За проханнями здобувачів під час консультацій викладачі ознайомлюють їх з повним 
текстом РПНД.

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

ОП «Колісні та гусеничні транспортні засоби» визначено, що атестація здобувачів вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, що повністю 
відповідає вимогам  розділу VI «Форми атестації здобувачів вищої освіти» Стандарту вищої освіти України за 
спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування», що затверджений наказом МОН України №1422 від 17.11.2020 р.

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється: "Положенням про організацію освітнього процесу в 
Державному університеті "Одеська політехніка" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_organizaciyu_osvitnogo_procesu_v_derzh
avnomu_universyteti_odeska_politehnika.pdf); "Положенням 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); "Положенням про атестацію осіб, які 
здобувають ступінь бакалавра та магістра в Одеському національному політехнічному університеті" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf). Процедури контрольних заходів за 
окремими освітніми компонентами містяться у РПНД, що розробляються відповідно до "Положення про робочу 
програму навчальної дисципліни» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf). 
Доступність зазначених Положень для учасників освітнього процесу забезпечується їх оприлюдненням на 
офіційному сайті Університету за вкладкою"Нормативні документи" (https://op.edu.ua/about/regulations). 

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

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: прозорістю та відкритістю процесу ; обов'язковою присутністю на 
екзамені двох викладачів;  оприлюдненням розкладу екзаменів на офіційному сайті університету; обізнаністю 
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здобувачів з академічним календарем (https://op.edu.ua/studies); однаковим за складністю наповнення типом 
білетів тощо. Вірогідний конфлікт інтересів врегульовується на основі «Положення про організацію та проведення 
поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/document/2490). Для врегулювання спірних питань створено постійно діючі комісії з етики. До їх 
роботи залучаються представники органів студентського самоврядування. В Університеті діє “Кодекс професійної 
етики та поведінки працівників ОНПУ” (https://op.edu.ua/document/2436). Процедури запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів встановлюються нормативними документами: "Заходи щодо недопущення корупційних проявів 
та запобігання конфлікту інтересів" (https://op.edu.ua/document/3632). Затверджено “Антикорупційна програма 
Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 роки” (https://op.edu.ua/document/8518), “План 
заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державному університеті «Одеська Політехніка» на 2021-2023 
роки” (https://op.edu.ua/document/8411). "Інструкція з діловодства за зверненнями громадян та порядку їх розгляду 
в ОНПУ" (https://op.edu.ua/document/2619). За час існування ОП таких заяв не зареєстровано.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовується "Положенням 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). Здобувачі вищої освіти, 
яким не зараховано перший семестровий модуль, мають, виконуючи програму за другим семестровим модулем, 
ліквідувати борги за перший семестровий модуль впродовж перших 4-х тижнів від початку другого семестрового 
модуля. Допускається перескладання МКР1 не більше 2-х разів. Здобувачі вищої освіти, які не з’явилися на екзамени 
без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. У разі відсутності здобувача вищої 
освіти на екзамені з поважної причини, підтвердженої документально, деканатом встановлюється додатковий 
графік складання підсумкового контролю. Здобувачі вищої освіти, які отримали незадовільні оцінки при складанні 
екзаменів, допускаються до перескладання екзамену в терміни, визначені ректоратом, і за розкладом, що визначає 
завідувач кафедри. Вся ця інформація постійно доводиться до відома здобувачів представниками деканату та на 
кураторських годинах. 

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 «Процедурою 
вирішення спірних питань» та «Положенням 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). Якщо здобувач не погоджується з 
оцінкою підсумкового контролю, він має право в день оголошення результатів звернутися з мотивованою заявою на 
ім’я директора інституту, який скликає комісію. До складу комісії входять: голова – директор інституту; завідувач 
кафедри; викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участь у проведенні цього підсумкового 
контролю; представник ради студентського самоврядування факультету. Здобувач має право бути присутнім при 
розгляді своєї заяви. Члени комісії аналізують представлені екзаменатором записи здобувача при підготовці до 
відповідей. Після цього комісія на закритому засіданні проводить обговорення його результатів та приймає 
відповідне рішення. В Університеті діє «Положення про інститутську (факультетську) комісію з етики та управління 
конфліктами» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf). Прикладів оскарження 
результатів контрольних заходів за даною ОП не зафіксовано

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

Політику і процедури дотримання академічної доброчесності в Університеті регламентують: Статут Університету 
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view), "Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_systemu_vnutrishnogo_zabezpechennya_
yakosti_derzhavnogo_universytetu_odeska_politehnika.pdf); "Положення про академічну доброчесність ОНПУ" 
(https://op.edu.ua/document/2333); "Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2753); "Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та 
аналізу освітньої діяльності" (https://op.edu.ua/document/2536); "Положення про організацію та проведення 
поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни" 
(https://op.edu.ua/document/2490); "Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ" 
(https://op.edu.ua/document/2802), "Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та 
наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату" (https://op.edu.ua/document/2754).

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

Відповідно до прийнятої в Університеті політики сприяння академічній доброчесності, перевірка кваліфікаційних 
робіт здобувачів і монографій, підручників, навчальних посібників, статей, дисертацій викладачів на наявність 
плагіату забезпечується ліцензійною антиплагіатною системою StrikePlagiarism. Перевірка курсових робіт 
здійснюється за системою StrikePlagiarism всіх без винятку робіт здобувачів.
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 курсових та кваліфікаційних робіт здобувачів на унікальність та наявність 
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академічного плагіату. 
Алгоритм перевірки визначається Порядком перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та 
наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf). Крім того, на заняттях, 
кураторських годинах, в процесі виконання РР, РГР, КР, а також кваліфікаційної роботи проводиться 
роз'яснювальна робота зі здобувачами щодо дотримання наукової етики та попередження академічного плагіату.

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 вищої освіти є першочерговим завданням Університету. Відбувається інформування 
здобувачів вищої освіти щодо принципів академічної доброчесності, проведяться роз’яснення групою сприяння 
академічній доброчесності, викладачами. Наприклад, при викладанні дисципліни "Методика викладання 
професійних дисциплін" здобувачам надають знань стосовно принципів академічної доброчесності. Для 
впровадження принципів академічної доброчесності серед здобувачів та працівників Університету наказом ректора 
від 23.12.19 № 76 затверджено «Положення про групу сприяння академічній доброчесності в Університеті» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf) та наказом від 23 грудня 2019 року № 77 
створена група сприяння академічній доброчесності Університету 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_77_vid_23.12.19.pdf);  на кафедрі створено комісію з 
академічної доброчесності. На заняттях, в процесі виконання РР, РГР, КР, кваліфікаційної роботи проводиться 
постійна роз'яснювальна робота щодо дотримання наукової етики та попередження академічного плагіату. 
Кваліфікаційні роботи проходять перевірку на наявність академічного плагіату. Університет організовує вебінари 
від зарубіжних фахівців і грантових інституцій для здобувачів та викладачів щодо значення академічної 
доброчесності (https://opu.ua/news/1886).

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

Положення про академічну доброчесність Університету передбачає, що здобувачі освіти за порушення академічної 
доброчесності можуть бути притягнуті до академічної відповідальності: роз'яснювальної бесіди, повторного 
проходження окремого навчального елемента, повторного вивчення відповідної ОК; відрахування із закладу освіти; 
позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. Критичних 
ситуацій, які б вимагали реагування на порушення академічної доброчесності за звітний період, не виявлено.

6. Людські ресурси

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

Відповідно до діючого в Університеті Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), введеного в дію Наказом 
Ректора №31 от 24.09.19 (https://op.edu.ua/document/2485), конкурс на заміщення посади науково-педагогічного 
працівника в порядку конкурсного відбору або обрання за конкурсом оголошує ректор в установленому порядку. 
Конкурсний відбір проводиться конкурсною комісією шляхом колегіального прийняття рішення. Претенденти на 
заміщення вакантних посад пред'являють до конкурсної комісії відповідні документи, які підтверджують 
відповідність претендента кадровим вимогам діючих ліцензійних умов, в тому числі пропозицію трудового 
колективу кафедри з урахуванням рівня професійної кваліфікації претендента щодо обрання його на посаду. У 
відповідності до вакантної посади, конкурсна комісія приймає остаточне рішення щодо обрання претендента на 
відповідну посаду, або передає свій висновок для розгляду питання на засіданні Вченої ради Університету (стосовно 
посад професора та завідувача кафедри), або для розгляду питання на засіданні Вченої ради інституту. Рішення 
набувають чинності після їх затвердження ректором.

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

Потенційні роботодавці беруть участь у навчальному процесі: 
- проведення ознайомлювальних екскурсій на своїх підприємствах (ТОВ «АДІС МОТОР»);
 - проведення зустрічей зі здобувачами та викладачами (ТОВ «АДІС МОТОР» (https://op.edu.ua/news/8985);
 - участь провідних спеціалістів в засіданнях по захисту кваліфікаційних робіт в якості голів з подальшим аналізом 
якості виконаних кваліфікаційних робіт (директор ПАТ Філії «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ ОДЕСА» І.А. Возіян);
- залучення провідних фахівців до участі в розробці ОП, виробленні рекомендацій щодо вдосконалення навчального 
процесу (директор ПАТ Філії «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ ОДЕСА» І.А. Возіян (прот. зас. каф. АТ №1 від 25.08.2021); 
- проведення презентацій своїх підприємств в рамках щорічних Ярмарків Кар'єри, організованих Кар'єра-центром.

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

Університет залучає до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
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роботодавців. Так,  виконавчим директором ТОВ «АДІС МОТОР» Ю.Ф. Кірьязовим були проведені спільно з 
викладачами кафедри заняття для здобувачів гр. КТ-201м, на яких розглядалися питання з функціональних 
обов’язків персоналу та діяльності підприємства з організації обслуговування, ремонту, прийомки та діагностики 
колісних транспортних засобів (прот. зас. каф. АТ №11 від 16.06.2021р.).  Директор ПАТ Філії «АВТОМОБІЛЬНИЙ 
ДІМ ОДЕСА» І.А. Возіян провів лекцію "Діагностування та обслуговування сучасних колісних транспортних засобів 
на підприємстві" (прот. зас. каф. АТ № 4 від 18.11.2020 р.). На підприємстві обладнаний спеціальний клас для 
проведення навчальних занять. 

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

Професійний розвиток викладачів є однією важливих із складових освітнього процесу, який визначається  
«Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (https:// 
op.edu.ua/document/2518 ) та є важливою складовою Статуту Університету (п. 5 Концепція освітньої діяльності)  
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view). НПП можуть підвищувати 
кваліфікацію за різними формами (інституційна, заочна, на робочому місці, на виробництві тощо) та видами. 
Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; 
участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. В Університеті підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів здійснюється наступним чином: в навчально-консультаційному центрі із 
підприємницької та інноваційної діяльності «Політех-консалт» (http://knc.od.ua/) здійснюється організація 
семінарів для удосконалення викладацької діяльності з поглиблення професійних знань української мови; на базі 
навчально-консультаційного центру педагогічної майстерності (http://www.pedagogic-master.com.ua/) здійснюється 
організація семінарів з підвищення педагогічної кваліфікації науково-педагогічних кадрів; підвищення кваліфікації 
здійснюється також на базі Центру післядипломної освіти (https:// op.edu.ua/education/postgraduate). Останній 
наказ про направлення на підвищення кваліфікації викладачів: доцента Чабана С.Г., старших викладачів Ковру О.В. 
та Дрому І.А №1018/03-07 від 16.09.2021р.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері визначається «Правилами внутрішнього розпорядку 
ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/3695), Процедурою «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та 
працівників» (https://op.edu.ua/document/2539), "Положення про надання щорічної грошової винагороди 
педагогічним працівникам Державного університету «Одеська політехніка» за сумлінну працю, зразкове виконання 
службових обов'язків." (https://op.edu.ua/document/9383). Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку 
Університету за зразкове виконання трудових обов’язків, високі показники та особисті досягнення, тривалу та 
бездоганну працю, та за інші досягнення у зазначеній сфері передбачено: оголошення подяки; грошове 
преміювання; нагородження Грамотою. Відповідно до Процедури «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та 
працівників» передбачаються: заохочення працівників за високі досягнення в навчальній, методичній та 
організаційній роботі; надбавки за складність та напруженість у роботі та за виконання особливо важливої роботи в 
відсотках від посадового окладу; надбавки за високі досягнення в науковій діяльності; матеріальна допомога для 
придбання путівки.
Згідно з «Положенням про заохочення працівників за високі досягнення в науковій діяльності» 
(https://op.edu.ua/document/2499), працівникам, результати дослідження яких оприлюднені в періодичних 
наукових виданнях міжнародної науко-метричної бази SCOPUS або Web of Science, встановлена надбавка до 
посадового окладу строком на два місяці.

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 достатню кількість матеріально-технічних ресурсів для досягнення цілей ОП. Також на це 
виділяється необхідна кількість засобів та коштів, інформація про це є в звітах і публічних документах 
(https://op.edu.ua/about/reports). Забезпеченість навчальними приміщеннями, лабораторіями, мультимедійним 
обладнанням відповідає потребам освітнього процесу та Ліцензійним умовам. Для підготовки здобувачів на кафедрі 
АТ є лабораторії з устаткуванням (мотортестер Bosch FSA, автомобільні сканери Bosch KTS, газоаналізатор Bosch 
BEA, димомір Bosch RTM, лінія інструментального контролю Bosch SDL, стенд діагностування геометрії ходової 
частини автомобіля BOSCH FWA тощо), макетами двигунів та механізмів, два комп'ютерні класи з вільним доступом 
до мережі Інтернет, ліцензоване програмне забезпечення Bosch ESI Tronic 2.0. Науково-технічна бібліотека 
Університету (https://opu.ua/library) має 5 читальних залів, підключена до локальної мережа, бібліотечні фонди 
відповідають Ліцензійним умовам і постійно поповнюються. Відвідувачі та зареєстровані користувачі мають вільний 
доступ до баз даних SCOPUS та WoS, репозитарію. Навчально-методичне забезпечення ОП проходить обговорення 
на кафедрі.

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?
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Інфраструктура освітнього середовища Університету призначена для задоволення потреб та інтересів здобувачів ОП 
і включає (https://opu.ua/education/studying-living): гуртожитки (https://opu.ua/campus), комбінат громадського 
харчування в навчальній зоні, спортивний комплекс та спортивний клуб, туристичний клуб, студентську поліклініку, 
спортивно-оздоровчий табір «Чайка», палац культури; сучасне обладнання аудиторій (проєктори, комп’ютери з 
необхідним програмним забезпеченням у спеціалізованих аудиторіях); інформаційну мережу Університету і її 
ресурси. Бібліотека обладнана комп’ютерами з безкоштовним доступом до Інтернет, якими користуються 
відвідувачі. В кожному навчальному корпусі Університету та бібліотеки, створено зони з вільним доступом до Wi-Fi. 
Для виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться періодичні опитування здобувачів й регулярні 
ЦЗЯВО. Викладачі кафедри проводять зустрічі зі здобувачами умов навчання. Наукові та професійні інтереси 
здобувачів забезпечуються наявним на кафедрі обладнанням. Підтримується тісний зв'язок з відділом міжнародних 
зв’язків ЗВО з метою отримання та розповсюдження інформації про стипендіальні програми за кордоном 
(https://opu.ua/studies). . В умовах карантину актуалізується система дистанційного навчання і консультування, 
завдяки платформам й інструментам Google які мають розширений корпоративний функціонал, продуктам 
Microsoft Office 365, платформі Zoom тощо.

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

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується, зокрема, 
проходженням всіх науково-педагогічних працівників і здобувачів інструктажів з охорони праці і протипожежної 
безпеки. Завідувачі навчальних лабораторій перед заняттями проводять інструктажі з техніки безпеки із записом у 
журналі реєстрації інструктажів. Також студенти і науково-педагогічні працівники проходять профілактичний 
медичний і психіатричний огляд за державною Програмою медичних гарантій на базі студентської поліклініки та 
санаторію-профілакторію із залученням медичних спеціалістів. Куратори академічних груп під наглядом деканату 
проводять систематичне навчання студентів правилам безпечної поведінки особистості, формування навичок 
уникнення потенційних ризиків та небезпек. З метою поліпшення індивідуальної освітньої траєкторії і 
індивідуального навчального плану проводяться систематичні анонімні моніторингові анкетування студентів з 
урахуванням отриманих результатів для створення комфортного психологічного середовища навчання відповідно 
до Кодексу професійної етики та поведінки працівників Університету (https://op.edu.ua/document/2436), що 
визначає та сприяє дотриманню викладачами та студентами етичних норм, поваги до гідності, прав і свобод 
людини. З метою протидії булінгу, насильству, визначення порядку реагування на їх прояви в Університеті 
затверджена і введена в дію процедура «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?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої 
освіти мають багаторівневу структуру (https://op.edu.ua/about/regulations). Зокрема, освітня підтримка реалізується 
через деканат інституту, систему консультацій викладачів з навчальних дисциплін, роботу Гаранта ОП зі 
здобувачами. Через інформаційні сторінки сайту (Каталог освітніх програм https://op.edu.ua/education/programs) 
здобувачі мають доступ до всіх нормативних документів Університету щодо організації освітнього процесу, 
інформаційних карток дисциплін,  навчальних планів, графіку навчального процесу, розкладу занять, конкурсів, 
конференцій, олімпіад тощо (https://op.edu.ua/education/normative_base). Соціальна підтримка здобувачів 
регламентована процедурою «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539), яка впроваджена в Університеті і кафедрі АТ для надання соціальної допомоги 
здобувачам. Розділ «Студентам і аспірантам» (https://op.edu.ua/studies) містить інформацію про розклади занять та 
сесій, пропозиції з академічної мобільності, об’яви про конкурси та конференції здобувачів та їх рейтинги. На 
офіційних сторінках та в соцмережах ведуть активну просвітницьку роботу співробітники НТБ щодо можливості 
використання інформаційних послуг бібліотеки (пошук літератури, доступ до навчально-методичних матеріалів за 
ОП). Формування і задоволення культурних запитів здобувачів, реалізації їхнього творчого і спортивного потенціалу 
забезпечують Палац культури, Спорткомплекс. Консультаційну підтримку в Університеті також надає НКЦ 
«Кар'єра-центр» (https://op.edu.ua/education/employment; https://op.edu.ua/employers). Соціальна підтримка 
здобувачів вищої освіти реалізується через надання соціальних стипендій, що регулюється "Правилами 
призначення стипендій в ОНПУ" (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/24.pdf). Здобувачі мають 
змогу отримати путівку на оздоровлення до табору «Чайка». Важливим аспектом є психічне здоров'я співробітників 
і студентів нашого Університету, якому приділяється особлива увага – створені відповідні групи підтримки 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508-v.pdf) і регулюються протидії булінгу та іншому 
насильництву (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/49-p.pdf). Є комісії з етики та управлінням 
конфліктами (https://opu.ua/about/et-com).

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/sites/default/files/publicFiles/node_docs/inclosed-
2019.pdf) та діє "Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
під час перебування на території (в приміщеннях) ОНПУ" 
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(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/poryadok_n29.pdf). Навчання за даною ОП здійснюєтьс в 
Головному навчальному корпусі, якій обладнаний пандусом, має спеціальні 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/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf), яка покликана 
забезпечити спеціальний навчально-реабілітаційний супровід (допомогу в організації освітнього процесу, 
індивідуальних консультацій; соціально-психологічну підтримку тощо).

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/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf), 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 у Державному університеті «Одеська Політехніка» на 2021-
2023 роки» (https://op.edu.ua/document/8411). 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 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: «Процедура з розроблення освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/3355); «Положенням про 
Центр із забезпечення якості вищої освіти Державного Університету «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/8852), «Положення про Раду з якості освітньої діяльності Державного університету 
«Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/document/8817). Ці процедури відіграють у внутрішній системі 
забезпечення якості Університету ключову роль в реалізації основних положень «Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015)» і національного стандарту ДСТУ ISO 
9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»
На сьогодні, на офіційному веб-сайті Університету оприлюднено для публічного обговорення проєкти: «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.

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

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_svzyavo_onpu_versiya_2_sayt.pdf) 
передбачає що моніторинг та періодичний перегляд ОП здійснюється щороку для здобувачів вищої освіти за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями. Перегляд попередньої редакції ОП «Колісні та 
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гусеничні транспортні засоби» відбувався затвердженою на початку року групою із забезпечення ОП. За 
процедурою, кафедра обговорює і схвалює рішення про перегляд ОП створеною групою забезпечення із 
включенням до її складу на правах стейкхолдерів здобувачів вищої освіти та представників роботодавців. За 
результатами останнього перегляду ОП (прот. зас.каф. АТ № 1 від 25.08.2021р) було внесено такі пропозиції:
- розширення вибірковості компонент освітньої підготовки для покращення розуміння бізнес-процесів та 
підприємницької діяльності (ОК «Основи підприємницької діяльності» та «Економічні основи сталого розвитку»);
- з метою оптимізації начального процесу та забезпечення стандарту вищої освіти внесено ОК «Сертифікаційні 
випробування об’єктів галузевого машинобудування», «Спеціалізовані комп'ютерні системи автоматизованого 
проектування», «Наукові основи теорії та проектування об'єктів галузевого машинобудування»;
- з метою усвідомлення перспектив виробництва та володіння тенденція інноваційного розвитку технологій в галузі, 
збільшити обсяг компоненти та ввести розрахунково-графічну роботу ОК «Технологія виробництва колісних 
транспортних засобів»;
- з метою приділити більше уваги перспективним напрямкам розвитку колісних транспортних засобів розширено 
ОК «Електроавтомобілі».

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 вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур із забезпечення її 
якості шляхом урахування результатів анкетування щодо якості викладання, якості практичної підготовки тощо 
(https://opu.ua/quality/stakeholders).
Під час останнього перегляду ОП (прот. зас.каф. АТ № 1 від 25.08.2021р) було взято до уваги та враховано 
пропозиції здобувачів Бондаренко А.Ю. (2020 р. вступу – магістр) та Стоянова О.О. (2020 р. вступу – магістр), які 
спільно з к.т.н. Пурічем Д.О. внесли пропозицією розширення освітньої компоненти «Технологія виробництва 
колісних транспортних засобів» з метою кращого усвідомлення перспектив виробництва та тенденцій інноваційного 
розвитку технологій в галузі (прот. зас.каф. АТ № 11 від 16.06.2021р). Здобувач Бондаренко А.Ю. запропонував 
приділити більше  уваги сучасним конструкціям гібридних автомобілів в ОК "Електормобілі" (прот. зас.каф. АТ № 11 
від 16.06.2021р).

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

Органи студентського самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету, беруть 
участь у вирішенні проблем забезпечення якості навчального процесу відповідно до «Положення про студентське 
самоврядування в ОНПУ» (https://opu.ua/about/student_government, https://opu.ua/about/stud-municip). Вони 
акумулюють та презентують пропозиції здобувачів щодо актуальних питань освітнього процесу і середовища; 
сприяють комунікації здобувачів з викладачами, деканатом, іншими підрозділами університету, представляють 
інтереси студентства на різних рівнях. Представники студентського самоврядування є членами вченої ради 
Інституту машинобудування та транспорту.
Представники органів студентського самоврядування беруть участь у забезпеченні якості через членство в роботі 
Ради с якості освітньої діяльності, Вченій раді Університету, Вченій раді Інституту машинобудування та транспорту. 
Зворотній зв’язок з ними забезпечується через: опитування; співбесіди с гарантом та викладачами; анкетування 
щодо якості викладання дисциплін ОП та рівня практичної підготовки.

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

Кафедра АТ у рамках забезпечення якості ОП співпрацює з такими роботодавцями, як: ТОВ «АДІС МОТОР», 
приватне акціонерне товариство «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ ОДЕСА», ТОВ «Турист». Вибір цих роботодавців 
обґрунтований тим, що вони є підприємствами, на яких потребуються фахівці, які проходять навчання за даною ОП 
та набувають необхідних знань та вмінь. Також вони є базами  переддипломної практики. Залучення роботодавців 
до перегляду ОП регламентується «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 
освітньої діяльності ОНПУ». Пропозиції від роботодавців для перегляду ОП збираються шляхом проведення їх 
анкетування, сумісних обговорень викладачів кафедри та провідних спеціалістів підприємств, а також під час 
зустрічей зі студентами з метою профорієнтації. Під час перегляду ОП були враховані відгуки від роботодавців:
- стейкхолдер І.А. Возіян вказав на необхідність ввести компоненту, яка забезпечить набуття знань та вмінь, 
повязаних з науковими основами проектування колісних транспортних засобів, що дозволить залучати випускників 
до проведення розробок перспективних колісних транспортних засобів (розширено ОК «Наукові основи теорії та 
проектування об'єктів галузевого машинобудування») (прот. зас.каф. АТ № 1 від 25.08.2021р).

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

Збір здійснюється шляхом прямих контактів за телефоном, за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, 
зустрічей на кафедрі. Отримана від випускників інформація обговорюється на засіданнях кафедри не рідше одного 
разу на рік, і за результатами дискусії вносяться відповідні зміни в ОП. Наприклад, останнє засідання кафедри, де 
обговорювалося питання щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників, відбулось в травні 
2021 року (протокол №10 від 19.05.2021). 
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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?

Під час планових перевірок службами системи забезпечення якості вищої освіти недоліків в ОП не виявлено. Щодо 
недоліків в освітній діяльності з реалізації ОП представники НМВ ЗВО зауважили, щодо форми білетів модульних 
контрольних робіт та необхідності переробки методичних матеріалів в зв’язку зі змінами в ОП. На засіданні кафедри 
було обговорено результати перевірки (Пр. зас. каф. АТ № 9 від 15.04.2021 р.). ЦЗЯВО Університету було надано 
рекомендацію на поточний навчальний рік щодо посилення профориєнтаційних заходів за даною ОП.

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 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» проходить акредитацію вперше. Проте ННП систематично здійснює 
моніторинг звітів та зауважень щодо ОП, які пройшли акредитацію в Університеті та інших ЗВО, які розміщені на 
сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, отримує необхідну інформацію та консультації 
від структурних підрозділів Університету, Ради якості, ЦЗЯВО та академічної спільноти. З урахуванням отриманих 
знань, досвіду розробки та акредитації інших ОП було: удосконалено ОП; налагоджено зворотній зв'язок зі 
здобувачами освіти через опитування, формальні і неформальні бесіди із здобувачами.
Робоча група систематично здійснює моніторинг звітів та зауважень щодо акредитації ОП, які пройшли 
акредитацію в Державному університеті «Одеська політехніка» та інших ЗВО, які розміщені на сайті Національної 
агенції забезпечення якості вищої освіти, отримує необхідну інформацію та консультації від структурних підрозділів 
НАЗЯВО (електронною поштою) та груп забезпечення кафедр Інституту машинобудування та транспорту, та 
академічної спільноти. З урахуванням отриманих знань, досвіду розробки та акредитації інших ОП було: 
- змінено структурно-логічну схему ОП; 
- налагоджено зворотній зв'язок зі здобувачами освіти через опитування, формальні і неформальні бесіди із 
студентами;
 - посилено зацікавленість викладачів у проходженні стажувань та підвищенні кваліфікації, отримання 
неформальної освіти, участі здобувачів і викладачів у вебінарах, тренінгах, майстер-класах; 
- налагоджено систему просування принципів академічної доброчесності;
- в ОК змістовно акцентовані питання професійної етики та доброчесності, розвитку критичного мислення та 
креативності.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у розробці 
ОП, обговоренні нормативно-методичних документів, політик і процедур забезпечення якості освіти, результатів 
освітньої діяльності. Гарант ОП здійснює координацію роботи з розробки ОП та її навчально-методичного 
забезпечення з урахуванням співробітництва з академічною спільнотою. 
Проводяться опитування, що стосуються сучасних тенденцій розвитку освітнього простору (дистанційних 
технологій), методів навчання, вимог щодо процедур акредитації ОП, відбувається взаємне відвідування відкритих 
лекцій з формуванням журналу обліку та відгуків щодо якості освітнього процесу та аналізом якості викладання та 
змісту ОК (пр. зас. каф. АТ №5 від 16.12.2020р та № 11 від 16.06.2021 р.).

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 
конкурентоспроможності, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним  стандартам 
якості (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). «Положення про Раду з якості освітньої діяльності Державного 
університету «Одеська політехніка» (https://op.edu.ua/document/8817), надає трирівневу структуру СВЗЯ.  Перший 
рівень формують кафедри та академічна спільнота Університету; 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 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). Стратегічний вектор передбачає активне залучення здобувачів до формування 
стратегії та політики якості в Університеті, Вчені ради відповідних підрозділів, організацію прямих та зворотних 
зв’язків політики якості в Університеті. Виконавча складова – адміністративні структури, деканати і передбачає 
ініціативи між Центром забезпечення якості та здобувачами вищої освіти; проміжна ланка – представники органів 
студентського самоврядування. До процедур внутрішнього забезпечення якості ОП залучені кафедри, що 
забезпечують викладання окремих ОК. 

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

Відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет надає публічну інформацію на сайті. 
(http://op.edu.ua/about/community). Усі зацікавлені можуть подавати запит шляхом заповнення відповідних форм 
запитів на інформацію. (https://op.edu.ua/about/community). 
Інформація про рівні та ступені вищої освіти: (https://op.edu.ua/education/levels).
Інформація про освітні програми: (https://op.edu.ua/education/programs). 
Основні документи університету: (https://op.edu.ua/about/set_up_documents). 
Статут університету: (https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view). 
Правила внутрішнього розпорядку: (https://op.edu.ua/document/2385). 
Контракт здобувача вищої освіти: (https://op.edu.ua/document/2565). 
Наказом ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34 введено в дію «Положення про організацію освітнього процесу в 
ОНПУ» (https://op.edu.ua/document/2492). 
Наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37 введено в дію «Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність»: (https://op.edu.ua/document/2501). 
Колективний договір: (https://op.edu.ua/staff/collective-agreement).

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/education/programs/mag-133-3

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони освітньої програми:
- наступність та системність підготовки здобувачів вищої освіти за ОП (наявність ОП за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти);
- стабільні зв'язки з роботодавцями;
- розвинене інформаційне, оранізаційне та матеріальне середовище Університету;
- сукупність обов’язкових та вибіркових компонент ОП різної направленості дозволяють здобувачам отримати 
знання та вміння з урахуванням професійної орієнтації та напрямку майбутньої професійної діяльності в межах 
Галузевого машинобудування;
- наукові основи теорії та проєктування об’єктів галузевого машинобудування, робочі процеси автомобілів, що 
вивчаються в рамках ОК, забезпечують придбання здобувачами результатів навчання, необхідних для вирішення 
практичних завдань  з розрахунків та проектування об’єктів галузевого машинобудування для конкретних умов їх 
використання;
- проведення лабораторних робіт з технічного діагностування колісних транспортних засобів, які виконуються на  
сучасному діагностичному обладнані фірми BOSCH, дозволяє здобувачам отримати результати навчання, які 
відповідають сучасним вимогам галузі в області діагностики колісних транспортних засобів; 
- освітні компоненти ОП, сприяють підготовці здобувачів в широкій області знань, що забезпечує випускникам 
працевлаштування не тільки в області розрахунків, проектування та виробництва колісних транспортних засобів, а й 
в сферах діагностики, дослідження надійності, випробування колісних транспортних засобів, технічної експертизи, 
реалізації та обслуговування транспортних засобів;
- освітня компонента ОП «Електроавтомобілі» сприяє отриманню результатів навчання не тільки з розрахунків та 
проектуванню електроавтомобілів, а й отримати знання з перспективних напрямків розвитку конструкцій  
транспортних засобів та аналізу екологічних джерел енергії.
Слабкі сторони освітньої програми:
- недостатньо приділена увага ОП на компоненти з технічного обслуговування та поточного ремонту транспортних 
засобів;
- недостатньо приділено увагу таким нагальним для сьогодення питанням, як аналіз дорожньо-транспортних пригод 
та причин їх виникнення пов’язаних з конструктивними недоліками транспортних засобів;
- необхідність поновлення лабораторного обладнання та переорієнтація ОК в бік збільшення частики лабораторних 
робіт.   

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

- продовження вдосконалювати змістовного наповнення ОП як за рахунок оснащення кафедри сучасним 
лабораторним обладнанням, так і за рахунок систематизації та аналізу результатів регулярних опитувань та 
зустрічей здобувачів та викладачів кафедри з роботодавцями та керівництвом на підприємствах  автомобільної 
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галузі;
- подальший розвиток співпраці з провідними закладами: Київський НТУ «Національний транспортний 
університет», Харківський національний автодорожній університету (ХНДУ), Вінницького транспортного 
університету (ВНТУ) та інших;
- реалізовувати творчий потенціал здобувачів шляхом проведення наукових конференцій, щорічних студентських 
олімпіадах, міжнародних конференціях;
- запровадити елементи дуальної освіти на базі підприємств автомобільної галузі Філії «АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ 
ОДЕСА» та ТОВ «АДІС мотор».

 

 
          
  

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

 

***

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: 24.09.2021 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

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

навчальна 
дисципліна

ОП03 2021  Наук. 
осн. теорії та 

проет. ОГМ.pdf

ZNq0/8vDC7uzZc1v7
Rp1Xg92jvuptChoihd

UPXOrfZM=

Проектор, ноутбук, лінія 
інструментального контролю 
BoschSDL 260, стенд 
діагностування геометрії ходової 
частини автомобіля BOSCH FWA 
4410, підйомник автомобільний 
двостійковий.
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 пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОЗ02 Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОЗ02 2021 
Менежм.і 

марк.ІД_.pdf

DaZX1Ggm5Ujoz1PN
lvL8nSF3f2gDU/jaxl

6FWOKibtQ=

Проектор.

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 пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОЗ03 Методика 
викладання 
професійних 
дисциплін

навчальна 
дисципліна

ОЗ03 2021Метод. 
викл. 

профес.дисц..pdf

FzEUC52xHWcpFFQ
JYsKK2gOW2e12A4e

5ulZTWvpP0c0=

Проектор.
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 пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП01 Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

навчальна 
дисципліна

ОП01 
2021Сертифікаційн

і випр. ОГМ.pdf

hdadeYgZJCr77zD18
RveEyeiQaGMZHqa

K38UL6nZB8g=

Спеціалізована лабораторія:
Лабораторне обладнання СМ-
18М –1шт;
Лабораторне обладнання СМ -
41М –1шт;
Машина розривна  МР-0.5-1 –
1шт;
Машина універсальна гідровлічна 
УГИМ-50 –1шт;
Модель для демонстрації 
деформації рам СМ-51 –1шт;



Прес випробувальний ПММ-125–
1шт;
Установка СМ-13–1шт;
Установка СМ-14–1шт;
Установка СМ-11–1шт;
Установка СМ-3–1шт;
Установка СМ-8М –1шт;
ПроекторAcer–1шт.

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 пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

навчальна 
дисципліна

ОП02 2021 Спец. 
комп'ют.  

сист.АП.pdf

PPtK6DIv2k6A6DwI
pvcIbnK4KVB/7yrTf

pDLshcXFfs=

Комп’ютерна лабораторія: 
ПЕОМ – 9 од., мультимедійний 
екран.
Проектор ACER X128X.
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 пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

навчальна 
дисципліна

ОП04 2021 
Роб.процеси.pdf

7CRwvD0prgtTjPBI
WY6jBGbXZpYNJoA
bFTHfNGUXZNw=

Проектор, ноутбук, екран, 
комп’ютерний клас на 8 станцій.  

Програмне забезпечення:
Microsoft Office 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google, 
АСКОН КОМПАС-3D - учбова 
ліцензія, Autodesk Autocad - 
учбова ліцензія.

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).

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних засобів

навчальна 
дисципліна

ОП05 2021 Технічне 
діагностування 

колісних 
транспортних 

засобів.pdf

nFwJwId/bYWMlL0
7xZaDOkBCvKjfrW+

XaFFRBo4rCjY=

Проектор, ноутбук, 
мотортестер Bosch FSA 740, 
автомобільний сканер Bosch KTS 
570, газоаналізатор BoschBEA 
050, димомір Bosch RTM 440, лінія 
інструментального контролю 
Bosch SDL 260, стенд 
діагностування геометрії ходової 
частини автомобіля BOSCH FWA 
4410, підйомник автомобільний 
двостійковий.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 365 –ліцензія 
Державного університету 



"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google, 
Bosch ESI Tronic 2.0 – 6 ліцензій, 
Bosch FSA – учбова ліцензія.

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).

А01 Кваліфікаційна 
робота

підсумкова 
атестація

А01 Кваліфікаційна 
робота.pdf

aOqHLT8+gb+RjU7r
wZqfPWUPg61zspsfo

oMtK+MLs48=

Комп’ютерна лабораторія: 
ПЕОМ – 8 од., проектор, 
мультимедійний екран.
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 пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ПП01 Переддипломна 
практика

практика ПП01 Програма 
Практика 

магистры 133.pdf

pdriXEsTKeOm1aNa
S7C5AAFpwOvErB4i

LNxf4JQ/n+U=

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 пристроїв через Wi-Fi 
зони університету).

ОЗ01 Математичне 
моделювання 
технічних систем

навчальна 
дисципліна

ОЗ01 2021 
Математичне мод. 

техн. сист.pdf

2cMvs0CEpWJkMtY
TeEjYjbEZxi9KevjcsF

Za64mIDfA=

Спеціалізована комп’ютерна 
лабораторія:  ПЕОМ - 14шт, 
проектор.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google, 
Scilab, Libre Office 5. 

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).

 
* 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 ПІБ Посада Структурний Кваліфікація Стаж Навчальні Обґрунтування



виклад
ача

підрозділ викладача дисципліни, 
що їх 

викладає 
викладач на 

ОП 

386192 Дащенко 
Наталя 
Миколаївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 
бізнесу, 

економіки та 
інформаційних 

технологій

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

090202 
Машинобудува

ння, Диплом 
кандидата наук 

ДK 043899, 
виданий 

11.10.2017, 
Атестат 

доцента AД 
006756, 
виданий 

09.02.2021

24 ОЗ02 
Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

Підвищення 
кваліфікації:
1.  Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
Посвідчення №27 від 
26 червня 2017 року; 
Семінар педагогічних 
знань (період 
стажування з 24 
жовтня 2016 р. по 22 
травня 2017 р.);
2. Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, засідання 
спеціалізованої вченої 
ради Д41.052.10 від 22 
червня 2017 року, 
автореферат 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
економічних наук, 
тема: «Інвестиційне 
забезпечення 
технологічного 
оновлення 
інноваційно-
орієнтованих 
промислових 
підприємств»;
3. Scientific-Technical 
Union of Mechanical 
Engineering, Sofia, 
Bulgaria.
Болгарське Науково-
технічне товариство 
машинобудівників, 
відділ «Економічного 
розвитку: 
менеджмент», 
Сертифікат про 
проходження 
стажування від 31 
січня 2018 року 
(період стажування з 
10 січня 2018 року по 
31 січня 2018 року);

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:

1. Конспект лекцій для 
проведення лекційних 
занять з дисципліни 
«Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності» для 
студентів-магістрів 
спеціальностей 131 – 
«Прикладна 
механіка», 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
274 – «Автомобільний 
транспорт» денної і 
заочної форм 
навчанняМетодична 
розробка Одеса: 
ОНПУ, 2018 (ел. 
версія, рег. КЛ10576 
від 17.04.2019, 



№6832-РС-2019) – 
698 с.

2. Методичні вказівки 
щодо виконання 
курсової роботи з 
дисципліни 
«Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності» для 
студентів-магістрів 
спеціальностей 131 – 
«Прикладна 
механіка», 133 – 
«Галузеве 
машинобудування», 
274 – «Автомобільний 
транспорт» денної і 
заочної форм 
навчанняМетодична 
розробка Одеса: 
ОНПУ, 2018 (ел. 
версія, рег. МВ10577 
від 17.04.2019, 
№6834-РС-2019) – 34 
с.

Дащенко Н. М. 
Технологічне 
оновлення 
інноваційно-
орієнтованих 
промислових 
підприємств: 
інвестиційні потреби 
та їх забезпечення: 
[моногр.] / Н. М. 
Дащенко, С. В. 
Філиппова. – Одеса: 
ОНПУ, ФОП 
Бондаренко М.О., 
2016. – 225 с.

Наукові публікації:
1. Natalia Dashchenko. 
ORGANIZATIONAL 
MAINTENANCE OF 
INTERNAL CONTROL 
OF ELECTRONIC 
MONEY AT THE 
ENTERPRISE / Serhii 
Tkachenko, Zorina 
Shatskaya, Jianming 
Mu, Yurii Malakhovskyi 
// TRANSFOMATION 
OF ACCOUNTING, 
AUDITING, 
REPOTING, FINANCE. 
- ACADEMY OF 
ACCOUNTING AND 
FINANCIAL STUDIES 
JOURNAL, 2019. – Vol. 
23, Special Issue 2. - P. 
1-5. Режим доступу до 
журн.: 
https://www.abacadem
ies.org/ 
journals/academy-of-
accounting-and-
financial-studies-
journal-inpress.html 
(0,6 д.а.). Журнал 
індексується і 
реферується в 
зарубіжних базах 
SCOPUS.

3. Дащенко Н.М. 
Впровадження моделі 
відкритих інновацій 



для підвищення 
конкурентоспроможн
ості підприємств / 
Фаховий збірник 
наукових праць 
Національного 
авіаційного 
університету 
«Проблеми 
системного підходу в 
економіці». Випуск 
3(77)-1, 2020. – С. 105-
110. (Фахове видання).

4. Дащенко Н.М. 
Інноваційна 
активність як 
детермінанта 
конкурентоспроможн
ості промислового 
підприємства. / Н.М. 
Дащенко // 
«ЕКОНОМІКА. 
ФІНАНСИ. ПРАВО.» 
Щомісячний 
інформаційно-
аналітичний журнал. - 
№ 7'2020. – С. 5-9. 
(0,5 д.а., особистий 
внесок здобувача: 0,5 
д.а.).
Журнал включено до 
переліку наукових 
фахових видань 
України. Наказ 
Міністерства освіти і 
науки від 21 грудня 
2015 р. №1328 
(економічні науки). 
Журналу присвоєно 
міжнародний 
ідентифікаційний 
номер ISSN 2409-
1944.
(Фахове видання).

5. Дащенко Н.М. 
Соціально 
відповідальне 
управління 
персоналом 
підприємства в умовах 
цифровізації 
економіки / 
Міжнародний 
науковий журнал 
«Бізнес Інформ», 
2020 , №4, С.424-432.
https://doi.org/10.3298
3/2222-4459-2020-4-
424-432. (Фахове 
видання)

385283 Лимаренко 
Олександр 
Михайлович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

090201 
Динамiка i 

мiцнiсть 
машин, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 046658, 

виданий 
21.05.2008, 

15 ОП01 
Сертифікаційні 
випробування 
об’єктів 
галузевого 
машинобудува
ння

Доцент кафедри 
«Динаміка, міцність 
машин та опір 
матеріалів» (атестат 
12ДЦ028804 від 
10.11.2011)

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus, Web 
of Science:
1. Kolomiets L., Non-
conservative problems 
of the stability of bar 
structures / Leonid 



Атестат 
доцента 12ДЦ 

028804, 
виданий 
10.11.2011

Kolomiets, Viktor 
Orobey, Aleksandr 
Lymarenko – Croatia, 
Sientifie professional 
journal of University 
Noth, Technical journal 
9, 3(2015) p. 311-316. 
WoS
2. Dashchenko A.F. 
Method of measuring 
stress and strain of 
massive engineering 
designs taking  into 
account operational 
factors / A. 
Dashchenko, L. 
Kolomiets, A. 
Limarenko // 
Metallurgical and 
Mining Industry, 2016, 
№ 12. - р. 24 - 30. 
Scopus
3. Kolomiets L. Non-
conservative problems 
of the stability of bar 
structures / Leonid 
Kolomiets, Viktor 
Orobey, Aleksandr 
Lymarenko  // Croatia, 
Sientifie professional 
journal of University 
Noth, Technical journal 
9, 3(2015) p. 311-316. 
WoS
4. Orobey V. 
Mathematical modeling 
of the stressed-
deformed state of 
circular arches of 
specialized cranes / V. 
Orobey, O. Daschenko, 
L. Kolomiets, O. 
Lymarenko, Y. 
Ovcharov // Eastern 
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. 5/8 (89). 
– p. 4-11. – 2017 Scopus
5. Orobey, V. Taking 
account of the shift and 
inertia of rotation in 
problems of diagnostics 
of the spectra of critical 
forces mechanical 
systems. Orobey, V., 
Nemchuk, O., 
Lymarenko, O., 
Piterska, V., Lohinova, 
L. Diagnostyka, 2021, 
22(1), стр. 39–44 
Scopus
6. Orobey, V. 
Diagnostics of the 
strength and stiffness of 
the loader carrier 
system structural 
elements in terms of 
thinning of walls by 
numerical methods. 
Viktor Orobey, Oleksii 
Nemchuk Oleksandr 
Lymarenko, Varvara 
Piterska, Oleksandr 
Romanov, Olga 
Sherstiuk, Kateryna 
Tkachuk Diagnostyka 
2021;22(3):73–71. 
3/2021 vol. 22 DOI: 
https://doi.org/10.2935
4/diag/141313



Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України:
1. Дащенко О.Ф. 
Підвищення точності 
вимірів динамічної 
маси / О.Ф. Дащенко, 
Л.В. Коломієць, О.М. 
Лимаренко // Праці 
Одеського 
політехнічного 
університету, 2015. - 
№ 2 (41), С. 25 - 31.
2. Коломиец Л.В. 
Неконсервативные 
задачи устойчивости 
инженерных 
конструкций / 
Коломиец Л.В., 
Оробей В.Ф., 
Лимаренко А.М. и др. 
// Вісник Інженерної 
академії України, 
2016. - № 1. - С. 239 - 
244.
3. Коломиец Л.В. К 
расчету крутильных 
колебаний 
конструктивных 
элементов подъемно-
транспортных машин 
методом граничных 
элементов / Коломиец 
Л.В., Оробей В.Ф., 
Дащенко А.Ф. // 
Збірник наукових 
праць Одеської 
державної академії 
технічного 
регулювання та якості. 
- 2016, № 1(8). - С.54-
58.
5. Коломієць Л.В. 
Методика підвищення 
точності вимірів 
динамічної маси 
вантажного вагону / 
Л.В.Коломієць, О.М. 
Лимаренко, А.С. 
Лимаренко // 
Системи Обробки 
Інформації, 2015. - № 
6 (131), С. 95 - 98.
6. Лимаренко А.М. 
Методика расчета 
рулевого управления с 
применением модуля 
программы Solid 
Works  / А.М. 
Лимаренко, В.В. 
Хамрай А.А. Дащенко 
// Материалы 9 
международной НПК 
"Современные 
исследования и 
развитие" Болгария, 
София. - 2015. - Том 
16. - С. 11-13.
7. Оробей В.Ф. 
Неконсервативные 
задачи устойчивости 
инженерных 
конструкций / Оробей 
В.Ф., Лимаренко А.М., 
Пономаренко А.А. // 
Вісник Інженерної 
академії України, 
2016, № 1. - С. 239 - 
244.
8. Пат. 109154 
Україна, MKI 



G01G19/04. 
Вимірювальний 
пристрій / Коломієць 
Л.В., Лимаренко О.М. 
(Україна) 2016.
9. Dashchenko A.F. 
Computer modeling 
and numerical analysis 
of the prosthesis to fix 
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дисципліни 
"Автомобілі" -О.: 
ОНПУ, 2015. - 28 с, 
№3102 – РС – 2015.
2. Чабан С.Г., 
Гайденко М.О. 
Методичні вказівки та 
завдання до курсової 
роботи з дисципліни 
"Автомобілі", розділ 
"Теорія
експлуатаційних 
властивостей" для 
студентів 
спеціалісноті 274 
"Автомобільний 
транспорт" 
спеціалізації 
"Автомобілі та 
автомобільне
господарство" денної 
та заочної форм 
навчання - О,:Наука і 
техніка. 2016 – 39с.
3. Чабан С.Г., Кутяков 
Є.Ю. Методичні 



вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
«Автомобілі», розділ 
«Експлуатаційні 
властивості колісних 
транспортних засобів» 
для студентів 
напрямків 6.070106, 
6.050501 всіх форм 
навчання. Одеса. 
ОНПУ, 2015. – 47с.
4 ЧабанС.Г., 
Колесніченко М.О., 
Ковра О.В. Методичні 
вказівки до курсового 
проектуздисципліни»
Теорія руху колісних 
мащин і 
експлуатаційні 
властивості» для 
студентів магістрів 
всіх форм навчання 
спеціальності 133 
Галузеве 
машинобудування 
/Укладачі: С.Г.Чабан, 
М.О. колесніченко, 
О.В.Ковра – О.:ОНПУ 
2018 – 53с.рег.№6197-
рс- 2018.
5 Навчальний 
посібник до 
кваліфікаційної 
роботи бакалавра для 
студентів зі 
спеціальності  133 
Галузеве 
машинобудування 
/укладачі :Чабан С.Г., 
Ковра О.В., Одеса 
2020 – 73с

385318 Усов 
Анатолій 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
доктора наук 
ДT 010663, 

виданий 
01.11.1991, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 039931, 

виданий 
24.09.1980, 

Атестат 
доцента ДЦ 

099044, 
виданий 

15.04.1987, 
Атестат 

професора ПP 
000370, 
виданий 

26.06.1992

39 ОЗ01 
Математичне 
моделювання 
технічних 
систем

Підвищення 
кваліфікації:
1. Одеський 
національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова з 
20.05.2021 по 
09.07.2021 в обсязі 180 
академічних годин 
(6,0 кредитів)

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
1. Дубовой В.М., 
Квєтний Р.Н., 
Михальов О.І., Усов 
А.В. Моделювання та 
оптимізація систем. 
Підручник. – 
Вінниця:ПП «ТД 
Едельвейс», 2017. – 
804 с.
2. Математичні 
методи моделювання 
/ Усов А.В., Савєльєва 
О.С., Становська І.І.,  
Перпері А.О. // 
Підручник – Одеса: 
2020. – 500 с. 
Електронне видання. 
http://dspace.opu.ua/js
pui/handle/123456789/
492
Наукові публікації:
1. Anatoly V. Usov 
Modelling of 
Temperature Field and 
Stress-Strain State of 



the Workpiece with  
Plasma Coatings during 
Surface 
Grinding//Vladimir M. 
Tonkonogy, Olga V. 
Rybak. Machines 2019. 
7(1), 20. https//doi.org/ 
10.3390/machines 
7010020.( Scopus)
2.  Kunitsyn M., Usov 
A. Development of 
Quality Criteria for the 
Surface Layer of 
Cylinders with Wear-
Resistant Coatings. 
(Scopus)   Advanced 
Manufacturing 
Processes  2020.  С. 
137–147
3. Kunitsyn M., Usov A. 
Research of 
Thermomechanical 
Processes When 
Processing Cylindrical 
Surfaces with Wear-
Resistant Coatings. 
Advances in Design, 
Simulation and 
Manufacturing. 2020. 
С.390–400. (Scopus)  
4.  Anatolii V. Usov1, 
Liubov A. Niekrasova2, 
Predrag V. Daˇsic3. 
Management of 
development Of 
manufacturing 
enterprises In 
decentralization 
conditions. 
Management and 
Production Engineering 
Review Volume 11 _ 
Number 4 _ December 
2020 _ pp. 0–00 DOI: 
(Scopus)   
5. Інформаційна 
діяльність  як 
складова стійкого 
розвитку 
підприємства / О. М. 
Гончаренко, А. В. Усов 
// Economics     
Management, LAW 
Realitis and 
Perspektives, Les 
Editions  L�Originale, 
Paris,France, Science 
Index, 2016. � С. 152–
157.(Web of Seiens)
6. Kunitsyn M., Usov A. 
(2021) Improvement of 
a Stochastic Dynamic 
Model for Grinding of 
Cylindrical Surfaces 
with Wear-Resistant 
Coatings. In: 
Tonkonogyi V. et al. 
(eds) Advanced 
Manufacturing 
Processes II. 
InterPartner 2020. 
Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-68014-
5_52 (Скопус)

Участь в професійних 
об’єднаннях за 



спеціальністю: Член 
Національного 
комітету з 
Теоретичної та 
прикладної механіки

Голова 
спеціалізованої ради Д 
41.052.02 з захисту 
докторських 
дисертацій 
Державного 
університету «Одеська 
політехніка»

385250 Дрома Ігор 
Андрійович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

090258 
Автомобілі та 
автомобільне 
господарство

7 ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних 
засобів

Підвищення 
кваліфікації  ТОВ 
«АДІС МОТОР” з 
17.09.2021 по 
18.11.2021 обсягом 180 
академічних годин.
Сертифікат 
№1170921195098910 
про закінчення курсу: 
Рішення Bosch для 
СТО. Використання 
програми ESI [tronic] 
2.0 і сканерів Bosch 
KTS.
Сертифікат 
№1170921195314908 
про закінчення курсу: 
Автомобільні 
компоненти Bosch. 
Системи бензинового 
вприскування.

Наукові публікації
Особливості 
автомобілізації 
суспільства / Ігор 
Дрома / «Актуальні 
питання державно–
правового розвитку 
сучасної України», 23-
25 червня 2016 року, 3 
стор.
Перспективы 
внедрения 
дистанционной 
диагностики 
автомобилей для 
станций технического 
обслуживания / 
Новітні шляхи 
створення, технічної 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів. – 
Одеса: Військова 
академія, 2015 р., 2 
стор.

Навчально-методичні 
матеріали:
Робоча програма 
навчальної 
дисципліни "Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних 
засобів", 2021р.
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни "Наукові 
основи теорії та 
проектування об'єктів 
галузевого 
машинобудування", 
Державний 
університет "Одеська 
політехніка", 2021р.



Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни "Технічна 
діагностика колісних 
транспортних 
засобів", Державний 
університет "Одеська 
політехніка", 2021р.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

РН13. Здатність 
створювати та 
організовувати 
ефективні 
комунікації в 
процесі управління.

ОЗ02 Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахунково-графічна 
робота.

РН12. Уміти 
організувати, у 
відповідності з 
правилами і 
нормами,  
періодичний огляд 
технологічного та 
іншого обладнання 
у встановлені 
строки, проводити 
його 
обслуговування та 
ремонт.

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних засобів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсового проекту. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН5. Аналізувати 
інженерні 
розрахунки для 
вирішення складних 
задач і практичних 
проблем у 
галузевому 
машинобудуванні.

ОЗ01 Математичне 
моделювання 
технічних систем

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОЗ02 Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахунково-графічна 
робота.

ПП01 Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький

Диференційований залік

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП01 Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 



Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН11. Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для вирішення 
задач галузевого 
машинобудування в 
непередбачуваних 
умовах.

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН10. Вміти 
виконувати 
конструкторські 
розрахунки 
об’єктів галузевого 
машинобудування, 
використовуючи 
нормативну та 
довідникову 
інформацію на 
основі знань про 
конструкцію, 
принцип роботи, 
технічні 
характеристики, 
правила безпечної 
експлуатації.

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН9. Розробляти і 
викладати 
спеціальні 
навчальні 
дисципліни в 
закладах вищої 
освіти.

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ03 Методика 
викладання 
професійних 
дисциплін

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахункова робота. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН8. Критично ОЗ01 Математичне Лекції, модульні контрольні Оцінка виконання 



осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для вирішення 
задач галузевого 
машинобудування в 
непередбачуваних 
умовах.

моделювання 
технічних систем

роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПП01 Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький

Диференційований залік

РН7. Готувати 
виробництво та 
експлуатувати 
вироби галузевого 
машинобудування 
протягом 
життєвого циклу.

ОЗ02 Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахунково-графічна 
робота.

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсового проекту. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних засобів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПП01 Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький

Диференційований залік

ОП01 Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН1. Знання і 
розуміння засад 
технологічних, 
фундаментальних 
та інженерних 
наук, що лежать в 
основі галузевого 
машинобудування 
відповідної галузі.

ОЗ01 Математичне 
моделювання 
технічних систем

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ПП01 Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький

Диференційований залік

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 



транспортних засобів лабораторні заняття контрольні роботи.

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсового проекту. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП01 Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН6. Відшукувати 
потрібну наукову і 
технічну 
інформацію в 
доступних 
джерелах, зокрема, 
іноземною мовою, 
аналізувати і 
оцінювати її.

ОП01 Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ03 Методика 
викладання 
професійних 
дисциплін

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахункова робота. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ02 Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахунково-графічна 
робота.

ОЗ01 Математичне 
моделювання 
технічних систем

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних засобів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсового проекту. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 



усному екзамені.
ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН3. Знати і 
розуміти процеси 
галузевого 
машинобудування, 
мати навички їх 
практичного 
використання.

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних засобів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсового проекту. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ03 Методика 
викладання 
професійних 
дисциплін

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахункова робота. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ02 Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахунково-графічна 
робота.

ПП01 Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький

Диференційований залік

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

РН4. Здійснювати 
інженерні 
розрахунки для 
вирішення складних 
задач і практичних 
проблем у 
галузевому 
машинобудуванні.

ОЗ01 Математичне 
моделювання 
технічних систем

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсового проекту. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ПП01 Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький.

Диференційований залік

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 



усному екзамені.
ОП01 Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ03 Методика 
викладання 
професійних 
дисциплін

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахункова робота. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ02 Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахунково-графічна 
робота.

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних засобів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

РН2. Знання та 
розуміння механіки 
і машинобудування 
та перспектив 
їхнього розвитку.

А01 Кваліфікаційна 
робота

Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

ОП05 Технічне 
діагностування 
колісних 
транспортних засобів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття.

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи.

ОП04 Робочі процеси 
автомобілів

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття.

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсового проекту. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП02 Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування машин

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття.

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП01 Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, 
лабораторні заняття.

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОЗ03 Методика 
викладання 
професійних 
дисциплін

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття.

Оцінка виконання 
практичних робіт, поточне 
опитування, модульні 
контрольні роботи, 
розрахункова робота. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

ОП03 Наукові основи 
теорії та проектування 

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 

Оцінка виконання 
лабораторних робіт, поточне 



об’єктів галузевого 
машинобудування

консультування, 
лабораторні заняття.

опитування, модульні 
контрольні роботи, захист 
курсової роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

 


