
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50862 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні 
машини і обладнання

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
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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 50862

Назва ОП Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання

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
 

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

Кафедра підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання

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

відсутня

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

проспект Шевченка, 1, Одеса, Одеська область, 65044

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 385220

ПІБ гаранта ОП Семенюк Володимир Федорович

Посада гаранта ОП Директор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

v.f.semenuk@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(066)-158-06-90

Додатковий телефон гаранта ОП +38(048)-705-85-50
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» (далі ОПП) у 
галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування розроблена фахівцями 
кафедри підйомно-транспортного  і робототехнічного обладнання Університету у відповідності до Закону України 
«Про вищу освіту»  та стандарту МОН України №1422 від 17.11.2020 р. і спрямована на підготовку фахівців за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.  ОПП визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть почати 
навчання за ОПП, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 
володіти здобувач. 
Розробниками ОПП є провідні вчені Державного університету «Одеська політехніка (далі Університет): гарант ОПП 
д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, президент Підйомно-транспортної академії наук України 
Семенюк В.Ф., к.т.н., доцент Лінгур В.М., к.т.н. Вудвуд О.М., д.т.н., професор Ягінський В.П., к.т.н., доцент Михайлов 
Є.П., к.т.н., доцент Ткачьов А.В., к.т.н., професор Андрієнко М.М. В обговоренні приймали участь здобувачі вищої 
освіти гр. КП-161м, аспірант Крітіко І.О. та директор ТОВ «СІІ Україна Альошин В.В., технічний директор ТОВ 
«ТЕРІОН» Бучнєв А.В.,  начальник з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомного 
обладнання КП «Будова» Резніченко О.О., директор ТОВ «Інвест Інжиніринг» Чесноков А.В.
Перший випуск інженерів-механіків за спеціальністю 0510 «Підйомно-транспортні машини і обладнання» був 
здійснений в Одеському політехнічному інституті (ОПІ) у 1963 році. Потреба у таких спеціалістах виникла в першу 
чергу у зв’язку з тим, що в Одесі працювало підприємство «Кранобудівний завод ім. Січневого повстання» і 
«Головне спеціальне конструкторське бюро (ГСКБ) кранобудування». Інженерно-технічними співробітниками цих 
закладів були в основному випускники ОПІ і згодом на кранобудівному заводі і ГСКБ з’явилися цілі династії 
спеціалістів-кранобудівників.
Наразі в Одеській області працюють малі і середні підприємства, які займаються розробкою нової техніки, 
модернізацією і експлуатацією підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин, наприклад: «Зернова 
столиця», перевантажувальне підприємство «ТІС», КП «Будова», ЧП «Інфо-зв’язок», СП «Одеса», НТА «Підйомні 
споруди», наукове-виробниче підприємство «Віра-Сервіс»,ТОВ «ТЕРІОН», ТОВ «Інвест Інжинірінг», 
перевантажувальні комплекси в портах (Одеському, Чорноморському, Південному, Білгород-Дністровському, 
Ренійському) та потребують відповідних фахівців. Програма враховує галузеві і регіональні особистості розвитку 
галузевого машинобудування та базується на сучасних технологіях проектування, виробництва, експлуатації та 
ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання.
У навчальному процесі за освітньою-професійною програмою використовуються матеріали співробітництва 
кафедри з провідними університетами Німеччини і Австрії, а також матеріали докторських і кандидатських 
дисертацій, які захищені у спеціалізованій раді Одеського національного політехнічного університету.
Кафедра ПТРО є базовою кафедрою для організації роботи Підйомно-транспортної академії наук України.
 
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 ОД

1 курс 2021 - 2022 7 7 0

2 курс 2020 - 2021 4 4 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 
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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 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

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_pidyomno-
transportni_budivelni_dorozhni_ma

shyny_i_obladnannya.pdf

hbEYaNYbNeex8ErP8QHxY4x+G/eBhhahrsTerhK2UOg
=

Навчальний план за ОП 133_2021_pidyomno-
transportni_budivelni_dorozhni_ma

shyny_i_obladnannya-np.pdf

Kc904O0HPPmz13GvJi5+uz5lnkdmvYFVu9RlWQCu8R0
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Чесноков.pdf 5TPKOdJnou9KB2Nkk3qxaiwbzrc6KGR8zAG8DXNYf7E
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Тулюлюк.pdf XLk/Z5DyUXNeEu8BcMurbN1Nk93Bv+8Rka7xfqfEWpc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Бучнев.pdf 35GKtvwR0NtvctdDuObGtAx4P3issWLgqJ9eJ1KYmRo=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Альошин.pdf BTMsiCtdaojQAPUksTzzQdWcnQlnsC5AtMG719C7qGA=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілі навчання з освітньою програмою відповідають Стандарту вищої освіти другого магістерського рівня 
спеціальності – 133 Галузеве машинобудування, затвердженому наказом МОН України № 1422 від 17.11.2020, а 
саме: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування.
Особливість (унікальність) ОП полягає в тому, що розв’язуються складні задачі і проблеми, які пов’язані з: 
автоматизацією і підвищенням продуктивності вантажопідйомних машин, будівельних і дорожніх машин, 
підйомників, машин безперервного транспорту; проведенням досліджень для зменшення динамічних навантажень 
і, як наслідок, зменшення матеріалоємність підйомно-транспортних машин; підвищенням енергоефективності 
приводів вантажопідйомних машин; забезпеченням надійності і безпечної роботи підйомно-транспортних машин; 
здатністю виконувати обов’язки у сфері професійної педагогічної і наукової діяльності; оптимізацією умов 
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експлуатації і ремонту підйомно-транспортних машин. 
Програма забезпечує здобувачам додаткове навчання професійних іноземних мов за професійним спрямуванням 
(англійської, німецької, іспанської). Передбачено можливість навчання іноземних громадян. 

 

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

Підготовка висококваліфікованих фахівців з ОПП затребувана основними вимогами сучасних підприємств України 
а також країн ЄС, цілком та повністю відповідає місії Університету : «формування професійної національної еліти на 
засадах принципів академічної культури доброчесності та гуманізму, спроможних до самоосвіти та навчання 
впродовж життя» - обумовлює візію та цілі, які визначені у «Стратегії розвитку Державного університету «Одеська 
політехніка» на 2021–2026 рр.» (https://opu.ua/about/set_up_documents). 
Стратегічними документами передбачено націленість на забезпечення європейської якості освіти, дотримання 
державних освітянських стандартів, побудови навчального процесу на принципах гнучкості, адаптивності та 
інноваційності з орієнтацією на потреби споживачів освітніх послуг; формування кадрового та інтелектуального 
потенціалу нації відповідно до критеріїв та вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Відповідно до 
стратегії, мета ОПП полягає в опануванні здобувачами теоретичних знань сучасного машинобудування та 
інжинірингу зі створення інноваційних технічних об’єктів машинобудування та їх експлуатації, продукувати нове 
знання з акцентом на професійній діяльності пов'язаний з оптимізацією умов експлуатації, ремонту та ефективності 
підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання. 

 

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

Відповідно до «Процедури з розроблення освітніх програм» (Наказ №23 від 06.03.2020 р.), що прийнята в 
Університеті (https://opu.ua/document/3355), інтереси і пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників були 
враховані при розробці ОПП завдяки проведенню анкетування здобувачів вищої освіти та випускників ОПП. 
Анкетування проводиться протягом 13 – 14 тижнів за всіма ОК ОП, які вивчаються в семестрі.  При анкетуванні  
були виявлені побажання вивчати такі дисципліни: «Оптимізація умов експлуатації та ремонту ПТМ», «Сучасні 
тенденції створення автоматизованих систем управління вантажопідйомних машин» (їх було додано до ОПП в 2021 
р). (пр. каф. ПТРО № 6 від 17.12.2020 р).

- роботодавці

В розробці ОПП брали участь стейкхолдери: директор ТОВ «СІІ Україна Альошин В.В., технічний директор ТОВ 
«ТЕРІОН» Бучнєв А.В.,  начальник з нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомного 
обладнання КП «Будова» Резніченко О.О., директор ТОВ «Інвест Інжиніринг» Чесноков А.В, директор ЧП «Інфо-
зв’язок» Тулюлюк Р.В., які внесли низку пропозицій щодо професійних кваліфікацій і їх реалізації через РН та 
освітні компоненти освітньої програми, цілі та особливості ОП, тощо (пр. каф. ПТРО № 6 від 17.12.2020 р.). Зокрема, 
було запропоновано Резніченко О.О. в ОК «Оптимізація умов експлуатації та ремонту ПТМ» детальніше розглядати 
питання технічного нагляду ПТМ., а Бучнєвим А.В. підняті питання надійності ПТМ, що знайшло відображення в 
відповідних лекціях (пр. каф. ПТРО № 9 від 10.03.2021 р.).
Після консультацій із представниками роботодавців та в процесі обговорення ОП на засіданні кафедри (протокол 
каф. ПТРО № 14 від 17.06.2021 р.), комунікацій в процесі проходження переддипломної практики, в ході 
анкетування та підчас проведення щорічних «Ярмарків Кар’єри» (https://opu.ua/education/employment) враховані 
конкретні пропозиції з удосконалення теоретичних та практичних навичок в підготовки. Майданчиком для діалогу 
є опитування роботодавців через анкетування.

- академічна спільнота

Д.т.н., професор Усов А.В. запропонував перенести ОК «Математичне моделювання технічних систем» з навчальних 
дисциплін професійної підготовки до навчальних дисциплін загальної підготовки обов’язкової частини.

- 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

Визначена мета, цілі та програмні результати навчання (ПРН) ОПП обумовлені характеристикою сучасного ринку 
праці, що вимагає від фахівця структурних знань, умінь та навичок. Стейкхолдери підтверджують, що ОПП, 
поєднуючи  фундаментальність базових та динамічність професійних знань, надає необхідні здобувачам знання та 
вміння для забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці.
Для цього ОП формує відповідні компетенції та ПРН. Ці компетентності досягаються наступними результатами 
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навчання:
РН10. Вміти визначати технічний рівень та якість підйомно-транспортних машин; розробляти документацію, щодо 
обслуговування, діагностики та ремонту підйомно-транспортної техніки, проводити оптимізацію умов експлуатації 
цих машин.
РН11. Вміти виконувати конструкторські розрахунки об’єктів галузевого машинобудування (підйомно-
транспортних, дорожніх машин та обладнання), використовуючи нормативну та довідникову інформацію на основі 
знань про конструкцію, принцип роботи, технічні характеристики, правила безпечної експлуатації, враховуючи 
результати науково-дослідних та випробувально-конструкторських робіт.
РН12. Знати методи розрахунку об’єктів галузевого машинобудування із застосуванням сучасного комп’ютерного 
програмного забезпечення та вміти використовувати сучасні інформаційні технології для рішення 
експериментальних і практичних завдань.
РН13. Мати знання основ програмування систем автоматизованого керування, що використовуються в підйомно-
транспортних, будівельних, дорожніх машинах і обладнанні.

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

При створенні ОПП значну увагу було приділено галузевому та специфіки регіональному контексту, зокрема до 
уваги було прийнято Стратегію розвитку Одеської області на період до 2027 р. 
(https://oda.odessa.gov.ua/odeshhyna/soczialno-ekonomichnyj-ta-kulturnyj-rozvytok/strategichni-plany-dij-ta-programy-
rozvytku/strategiya-regionalnogo-rozvytku/strategiya-rozvytku-odeskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky/). Відповідно до неї, 
«Пріоритетними для інвестування в Одеському регіоні є підприємства:  машинобудування, ремонту та збору машин, 
обробки металу, хімічної та нафтохімічної промисловості». Одним з основних напрямків вирішення цього питання є 
розвиток національного логістичного хабу на території Одеській області, збільшення вантажопотоків як основи 
створення мультимодального транспортного вузла. На основі аналізу сучасних тенденцій розвитку промисловості 
визначено компетенції здобувачів ВО, які відповідають потребам Одеського регіону.
Регіональний контекст впливає на ПРН здобувачів ОПП (РН10, РН11, РН13), оскільки випускники ОПП переважно 
мешкають і працюють в Південному регіоні України. Специфіка полягає у наявністю в області портово-промислових 
комплексів з великими об'ємами перевантажування експортно-імпортних товарів, постійно зростаючого житлового 
будівництва, промислових комплексів по складуванню та переробці продукції сільського господарства. В Одеському 
регіоні це такі підприємства: «Зернова столиця», «ТІС», КП «Будова», ТОВ «СІІ Україна», ЧП «Інфо-зв’язок», НТА 
«Підйомні споруди», ТОВ «ТЕРІОН», ТОВ «Інвест Інжинірінг».

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

ОПП магістра була розроблена відповідно до потреб світового ринку праці, вимог Болонської системи та нових 
тенденції освітньої діяльності. При формуванні ОПП був використаний досвід КПІ імені Ігоря Сікорського, 
Донбаської державної машинобудівної академії, Національної металургійної академії, Дніпровського державного 
технічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», НТУ «Харківський політехнічний 
інститут». University оf the Witwatersrand, Johannesburg https://www.wits.ac.za/course-finder/postgraduate/ebe/msc-
metallurgy-and-materials-engineering/.
Отриманий досвід був врахований при формулюванні програмних результатів навчання (РН10, РН12, РН13).

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

Результати навчання визначені Стандартом вищої освіти (Наказ МОНУ № 1422 від 17.011.2020р.) і досягаються 
змістом, структурою, логічною послідовністю освітніх компонентів, методами, формами освітнього процесу. Освітні 
компоненти загальної підготовки спрямовані на формування загальних компетентностей здобувачів ОПП, освітні 
компоненти професійної підготовки – на формування спеціальних компетентностей. Методи навчання за освітніми 
компонентами викладач добирає самостійно відповідно до змісту компетентностей та ПРН. В ОПП розроблено 
структурно-логічну схему, матрицю співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонент, матрицю 
співвідношення результатів навчання до програмних компетентностей, матрицю співвідношення результатів 
навчання до освітніх компонент. Навчальне навантаження здобувача відповідає навчальному плану та 
«Методичним рекомендаціям із розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти» (https://opu.ua/document/2537). 
Згідно з навчальним планом і навчальним навантаженням, здобувач ОПП має можливість набувати вмінь і знань на 
лекціях, практичних та лабораторних заняттях, презентаціях, при виконанні РР, РГР, курсових робіт, підготовки 
презентацій, консультування, роботи в наукових гуртках, конкурсах наукових робіт, участі в міжнародних проектах, 
НДР, навчання в університетах-партнерах.

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
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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)?

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)?

Освітні компоненти ОПП відповідають предметній сфері спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» та 
взаємопов’язані зі структурою, змістом і метою ОПП. До теоретичного змісту предметної області віднесено 
сукупність засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на те, щоб створювати, експлуатувати та утилізувати 
продукцію машинобудування. Всі ПРН забезпечують досягнення заявлених цілей навчання та фокусу ОПП. 
Фокус ОПП - формування здатності розв’язувати складні задачі та практичні проблеми в галузі загального 
машинобудування або у процесі навчання, які пов’язані з:
- автоматизацією і підвищенням продуктивності вантажопідйомних машин, будівельних і дорожніх машин, 
підйомників, машин безперервного транспорту;
- проведенням досліджень для зменшення динамічних навантажень і, як наслідок, зменшення металоємності 
підйомно-транспортних машин;
- підвищення енергоефективності приводів вантажопідйомних машин;
- забезпечення надійності і безпечної роботи підйомно-транспортних машин;
- здатність виконувати обов’язки у сфері професійної підготовки і наукової діяльності;
- оптимізація умов експлуатації й ремонту підйомно-транспортних машин.
Акцент на професійній діяльності пов'язаний з оптимізацією умов експлуатації, ремонту та ефективності підйомно-
транспортних, будівельних, дорожніх машин і обладнання

Структура якісного наповнення ОПП забезпечується загальними та фаховими ОК, має обов’язкову практичну 
підготовку -  переддипломну практику тривалістю 12 кредитів та виконання кваліфікаційної роботи. Наявне 
обладнання та матеріальна база кафедри забезпечує досягнення всіх заявлених характеристик ОПП, оскільки 
підкріплене навчальними аудиторіями, лабораторіями з відповідним обладнанням та комп`ютерними класами з 
робочими місцями студентів та відповідним комп`ютерним програмним забезпеченням для опрацювання текстової 
та графічної інформації. Під час практики та виконання кваліфікаційної роботи здобувачі використовують сучасні 
комп'ютерні системи автоматизованого проектування машин; методи інформаційного аналізу, комп'ютерні методи 
розрахунку та конструювання елементів машин; пошуку й збереження інформації; системи обробки та розрахунків 
даних.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується відповідними нормативними документами та 
існуючою внутрішньою системою якості освітнього процесу: "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)). 
Ці документи зобов’язують провести консультації, які допомагають здобувачам якісно організовувати власну 
освітню діяльність, можливості брати участь у наукових конференціях, тренінгах, семінарах, самому обирати тему 
кваліфікаційної роботи; сформувати індивідуальну освітню траєкторію, зокрема через: створення індивідуального 
навчального плану здобувача; отримання права на академічну відпустку; визнанні результатів навчання, отриманих 
в інших ЗВО та в неформальній освіті. ОПП надає можливість в обсязі,  не менше ніж 25% загальної кількості 
кредитів ЄКТС, обирати ОК з інших діючих НП. 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 про можливості такої мобільності (https://op.edu.ua/studies).
Картки всіх ОК розміщуються в каталогах ОП, до яких є доступ за  (https://op.edu.ua/education/programs).

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

Відповідно до "Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів" (див. 
https://opu.ua/document/3354) здобувачі реалізують право на вибір навчальних дисциплін. 
Здобувачі мають можливість вільного вибору ОК з інших ОП (https://op.edu.ua/education/programs).
Директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів, деканати, навчально-методичний відділ, у якому 
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розпочинається вивчення вибіркових дисциплін, розміщують на інформаційному стенді факультету та на сайті 
інформацію щодо вивчення вибіркових дисциплін в межах освітніх програм / навчальних планів відповідного 
освітнього ступеня. Якщо для здобувача недостатньо інформації щодо вибіркових дисциплін, він може звернутися 
за консультацією до куратора чи викладачів, які забезпечують відповідні дисципліни. Здобувачі з магістерської 
підготовки 1-го курсу навчання, які визначилися щодо свого вибору, повинні подати заяви на вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін до деканату факультету. Несвоєчасне надання здобувачем заяви на вивчення вибіркових 
навчальних дисциплін є грубим порушенням навчальної дисципліни. У такому випадку деканат факультету 
самостійно прикріплює такого студента на вивчення вибіркових навчальних дисциплін до сформованої групи, у якій 
є вільні місця.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів передбачена у вигляді переддипломної практики, яка є обов’язковим 
компонентом ОПП і має на меті поглиблення, узагальнення і вдосконалення отриманих здобувачами знань, набуття 
професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для 
виконання кваліфікаційної роботи. Під час проходження практики здобувачі повинні сформувати уявленнями про 
майбутню професійну діяльність та специфіку застосування здобутих знань, умінь і навичок.
Практична підготовка проводиться під організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного працівника 
кафедри згідно з «Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти»(https://opu.ua/document/2304). Базами практики є організації, установи різних форм власності, навчально-
виробничі та наукові підрозділи закладів вищої освіти, згідно з укладеними договорами. Практична підготовка 
передбачена в обсязі 12 кредитів у 3 семестрі і спрямована на формування компетентностей, визначених в ОПП: 
ЗК2, ЗК3, ЗК9, СК2, СК7, СК10.
Цілі, завдання практичної підготовки, її зміст формуються за результатами обговорення з потенційними 
роботодавцями та стейкхолдерами, що підтверджується угодами про співпрацю й організацію баз практики з КП 
«Будова», ЧП «Інфо-зв'язок», ООО «Транс-Сервіс-КТТ», ТОВ «СІІ Україна.

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

ОПП містить освітні компоненти, які окрім набуття суто професійних, фіксованих hard-навичок, сприяють набуттю 
соціальних та комунікаційних soft-навичок, зокрема:
–  принципи реальності і пізнання, взаємодія між людьми в сучасних економічних умовах, що формується при 
вивченні дисципліни «Менеджмент і маркетинг інноваційної діяльності»;
– критичне мислення, що розвивається під час вивчення дисципліни «Математичне моделювання технічних 
систем»
– критичне сприйняття наукових теорій, яке розвивається під час вивчення «Методика викладання професійних 
дисциплін»;
– здатність навчатися протягом усього життя отримується через проходження переддипломної  практики та 
самостійного виконання кваліфікаційної роботи.
В освітньому процесі ОПП також застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю соціальних 
навичок, а саме:
– критичне мислення: дебати, конкурси студентських робіт, захист курсових та кваліфікаційних робіт;
– здатність навчатися протягом усього життя: самонавчання, завдання з пошуку інформації, реферати, доповіді, 
науково-дослідні гуртки;
– креативне мислення: моделювання;
– адаптивність: студентські наукові конференції, навчання в ЗВО-партнерах Німеччини,  тренінги, семінари, 
колоквіуми;
– соціальний інтелект: командні методи навчання, робота над проектами.

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)?

ЗВО в особі випускної кафедри ПТРО у співвідношенні обсягу окремих освітніх компонент ОПП (у кредитах ЄКТС) 
із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою) входить до нормативно-
законодавчих документів Університету, регламентується: «Положенням про організацію освітнього процесу в 
ОНПУ» (https://opu.ua/document/2492), «Методичними рекомендаціями із розрахунку навантаження здобувачів 
вищої освіти» (див. https://opu.ua/document/2537) та встановлюється відповідними наказами реткора. 
Навчальний план регламентує обсяг самостійної роботи здобувача. Навчально-методичне забезпечення, робоча 
програма навчальної дисципліни визначають її змістове наповнення. Час, відведений для СРЗ, регламентується 
навчальним планом i має бути не меншим від 1/3 та не більшим від 2/3 загального обсягу аудиторного часу, 
відведеного для вивчення освітньої компоненти (дисципліни, практики тощо). За НП кількість аудиторних годин – 
720, з них лекції становлять 406 год., ПЗ – 210 год, ЛЗ - 104. На самостійну роботу відведено 1440 год. 
Співвіднесення самостійної та аудиторної роботи визначається структурою конкретного ОК з урахування змісту та 
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результатів навчання: - на одну годину лекцій занять відводиться 0,5 годин СРЗ; на одну годину лабораторних та 
практичних занять відводиться 1година СРЗ; - для виконання реферативних робіт в план додається 8 годин СРЗ; 
розрахунково-графічних робіт – додається 15 год. СРЗ; - для виконання курсової роботи – 30 год. СРЗ. - для 
виконання курсового проекту – 45 год. СРЗ

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

Порядок вступу на навчання: https://opu.ua/vstup/mag-list-bids
Правила прийому до Університету: (https://opu.ua/vstup/rules),
(https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view?usp=sharing)

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

Відповідно до «Правил прийому» для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 133 
«Галузеве машинобудування» (ОПП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання») 
необхідно мати освітній ступень бакалавра або магістра, скласти фахове випробування за програмою, яка відповідає 
ОПП першого рівня вищої освіти, та Єдиний іспит з іноземної мови. Програма вступного фахового випробування 
(ВФВ) щороку оновлюється і доступна за посиланням: (https://drive.google.com/file/d/10AFg-
P8cXxczDYjlH4dFW1lo6aENEauc/view). 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 рівень освіти та додаткових балів, що зараховуються 
за рішенням приймальної комісії категоріям осіб, які визначаються правилами прийому до Університету. Правила 
прийому на навчання за ОПП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» відповідають 
вимогам Законів України «Про засади запобігання протидії дискримінації в Україні» та «Про вищу освіту» (І ч., 
ст.4), тому є доступними, чіткими, зрозумілими для вступників та недискримінаційними. Умови й порядок прийому 
на навчання до Університету базуються на нормативних документах МОН України.

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 
Університету: https://opu.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://opu.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://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf)

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

В Університеті впроваджені «Процедури визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту, що здобута 
вступником за кордоном», здійснюються процедури 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). 
Здобувачам надаються на кафедрі та у структурних підрозділах Університету  практичні консультації з питань 
визнання результатів навчання отриманих в інших ЗВО. Наразі на 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?
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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 (див. https://opu.ua/document/3447). Здобувачам 
пояснюється, що процедура визнання РН, отриманих у неформальній освіті, ініціюється особистою заявою 
здобувача на ім’я гаранта ОПП. До заяви додаються документи, які засвідчують здобуті РН (свідоцтва; сертифікати; 
матеріали наукових публікацій, студентських проєктів; дипломи тощо). Порядок визнання результатів 
неформальної освіти описано у пункті 2 "Положення про порядок визнання результатів навчання...". Наказом 
ректора за поданням гаранта ОПП створюється комісія для визнання РН та встановлюються терміни її проведення. 
До складу комісії входять: декан факультету; гарант ОПП; член групи забезпечення ОПП; викладач, який 
забезпечує викладання ОК. 
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 ОПП. 
Здобувачів ознайомлюють з критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів. 
Рішення комісії оформлюються у вигляді протоколу. Проведення контрольних заходів є гарантом надійності 
визнання РН, отриманих у неформальній освіті, здійснюється як для окремих ОК ОПП, так і для окремих змістових 
модулів ОК.

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

Здобувачі ознайомлені з «Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої 
освіти у неформальній та інформальній освіті»(https://opu.ua/document/3447), однак приклади застосування 
відсутні.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Згідно з "Положенням про організацію освітнього процесу в ОНПУ" (див. https://opu.ua/document/2492) основними 
видами навчальних занять є лекції, практичні, лабораторні заняття, консультації, самостійна та індивідуальна 
робота (РР, РГР, КР), переддипломна практика, виконання та захист кваліфікаційної роботи. 
Загальні та спеціальні компетенції на ОП досягаються впровадженням проектної роботи здобувачів, які отримують 
досвід співпраці у командах під час колективного вирішування питань, пов’язаних з сучасними проблемами на 
підприємствах.
Методи навчання та викладання націлені забезпечити досягнення ПРН, сформувати високоосвіченого фахівця, 
спроможного до продуктивної праці в колективі, продовжувати навчання впродовж життя, свідомого та 
відповідального. 
Освітній процес має практико-орієнтований характер (практика відбувається на базі КП «Будова», ЧП «Інфо-
зв'язок» та інші за сприяння стейкхолдерів) та має на меті надання здобувачам практичних навичок, оволодіння 
сучасними методами організації виробничих процесів в галузі їх майбутньої праці, формування професійних умінь і 
навичок. 
Загальні та спеціальні ПРН досягаються шляхом залучення здобувачів до участі в НДР кафедри, підготовці і участі у 
студентських олімпіадах та конференціях. Наприклад у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт (дипломи ІІІ 
ступеня Д.В. Донін, 2016 р.) та Всеукраїнських студентських олімпіадах (диплом І ступеня Голявинський О.С., 2015 
р.; Бондар Я.І., 2016 р.; дипломи ІІ ступеня А.А. Апруда, 2014 р. Черномор А.В. 2015 р.).

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?

Студентоцентрований підхід до навчання ґрунтується на обов’язковому врахуванні потреб та інтересів здобувачів, 
які мають право та можливість надати пропозиції щодо вибору методів та форм навчання на ОП і аналізуються за 
допомогою анонімного незалежного анкетування (див. https://opu.ua/quality/stakeholders). Аналіз результатів 
анкетування надає можливість з’ясувати рівень задоволеності здобувачів формами, методами навчання і 
викладання на ОП. Результати моніторингу результатів анкетування свідчать про позитивну оцінку здобувачами 
навчального процесу, та надають напрямки по вдосконаленню навчального процесу. Студентоцентрований підхід 
також реалізується можливістю вільного вибору здобувачами вибіркових ОК, тем та завдань з РГР, КР, 
кваліфікаційної роботи, місць практики. Здобувачі реалізують індивідуальну освітню траєкторію навчання участю в 
наукових гуртках, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, конференціях, розробці ОП, участі у студентському 
самоврядуванні. Усе зазначене забезпечує гнучке використання науково-педагогічних методів, всіляку підтримку з 
боку викладачів кафедри, взаємоповагу у стосунках «здобувач-викладач», має незалежні процедури для розгляду 
скарг здобувачів за допомогою комісій з етики та управління конфліктами факультету та університету (див. 
https://opu.ua/about/et-com).

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи
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Принципи академічної свободи в Університеті регламентуються "Положенням про організацію освітнього процесу в 
ОНПУ" (див. https://opu.ua/document/2492) включають: можливість вільного та свідомого вибору форм та способів 
навчальної взаємодії; методів та засобів навчання; навчальних матеріалів; вибір форм навчання; вибір ресурсів 
неформальної освіти; вільний доступ до бібліотечних та інформаційних ресурсів. Академічна свобода надає 
можливість здобувачам та НПП брати участь у науково-дослідній і творчій діяльності: конкурсах, конференціях, 
олімпіадах, проектах; підвищувати рівень публікаційної активності ( 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SU5FFMqyl-1pDRJ-1QAUHVzy9w6M-peW), (див. http://opu.in.ua.tilda.ws), 
(див. https://drive.google.com/file/d/198zi1qU9ZbYVWzPXCb7zcj-fXvaOh8hx/view?usp=sharing).
Важливим напрямком реалізації принципів академічної свободи є інтеграція системи вищої освіти України до 
європейського освітнього простору. Викладачі мають
можливість стажування в ЗВО-партнерах Німеччини.

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 *

Викладач на першому в семестрі аудиторному занятті доводить до відома здобувачів вищої освіти стислий зміст та 
тематику навчальної дисципліни яку він (вона) викладає, форми контрольних заходів та критерії оцінювання, 
методи (форми) викладання, заходи щодо обробки результатів навчання та методи їх оприлюднення, терміни 
надання викладачу виконаних завдань. Кожен здобувач може у вільному доступі ознайомитись з інформацією 
стосовно всіх ОК, які відображені в інформаційних картках дисциплін (https://op.edu.ua/studies/selected-mas) та 
розміщені на офіційному веб-сайті Університету. Після отриманої інформації, здобувач зможе мати уяву про той 
перелік
дисциплін, який йому більш необхідний. В інформаційних картках дисциплін відображено змістовну інформацію 
щодо процедури оцінювання та видів індивідуальної роботи здобувачів, анотація ОК, результати навчання в межах 
дисципліни, кількість аудиторних занять та обсяг самостійної роботи, форми організації навчання, види та тематика 
навчальних занять, а також перелік лекцій. Кожен здобувач має можливість переглянути академічний календар 
Університету (https://opu.ua/studies). Під час поширення вірусної інфекції (COVID-19) для більш ефективного 
спілкування між викладачами та здобувачами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», за допомогою 
месенджерів, були створені групи, для вирішування поточних питань щодо навчального процесу. Більш детальні 
питання розглядувались через електронні скриньки та за допомогою програми Zoom, Meet, та ін.

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

Відповідно до "Положенням про затвердження та введення в дію Положення про організацію науково-дослідної 
роботи здобувачів в ОНПУ" (див.https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_pro_ndrs.pdf), науково-
дослідна робота здобувачів (НДРЗ) є обов’язковою частиною навчального процесу. Лекційні, практичні та 
лабораторні заняття спрямовані на отримання фундаментальних знань, необхідних для НДР. Самостійна робота 
здобувача складається з підготовки до лекційних, практичних або лабораторних занять; участі у роботі наукових 
гуртків; виконанні КР та РГР, завдань з виробничої практики тощо. Розробка та захист кваліфікаційної роботи є 
самостійним науковим дослідженням здобувача, що виконується відповідно до ОПП.  НДРЗ реалізується за такими 
основними напрямками:
1. В межах роботи наукового гуртка «Дослідження елементів логістичних виробничих систем», (наук. кер. Кнюх О.Б. 
Результати науково-дослідницької роботи здобувачів:
2020 р. - Розробка механізмів пересування транспортних візків з Mecanum колесами. Виконавці ст. Борисов В., 
Гулько В., Зезекало Н., Гандзій В. Результат: 4 діючих макети транспортних візків; змагання транспортних візків. 
Дослідження систем керування на основі контролерів Arduino. Виконавці ст. Борисов В., Гулько В., Зезекало Н. 
Розробка компактного приводу стрічкового конвеєра. Виконавець ст. Крохмалюк Д. Результат: діючий макет 
стрічкового конвеєру; 2021 р. - Розробка деталей, що виготовляються лазерною різкою та 3D печаткою. Виконавці 
ст. Борисов В., Гурьєв Д. Результат: файлів деталей для лазерного/плазмового різа та 3D печатки.
2. В межах співпраці зі стейкхолдерами. Що знайшло відображення у виконанні кваліфікаційних робіт науково-
дослідницьких тем:
1. Вплив конструктивних параметрів поліспасту на його працездатність – ст. Резніченко.О.О
2. Дослідження та проектування механізмів підйому мостового крана з пружним підвісом – ст. Мороз В.С.
3. Проектування механізму ремінного конвеєра – ст. Шумський О.О.
4. Дослідження особливостей роботи механізму пересування пневмоколісного контейнерного перевантажувача 
KONE G803- ст. Шишман С.С.
5. Аналіз механічних засобів накопичення енергії при гальмуванні механізму пересування крану – ст. Кожухарь О.А.
Результат: 3D моделі; виготовлені моделі елементів поліспасту (КП «Будова»), які прийняті до впровадження в 
виробництво.
3. Участь здобувачів у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності (дипломи ІІІ ступеня 
Д.В. Донін, 2016 р.) та Всеукраїнських студентських олімпіадах зі спеціальності (диплом І ступеня Голявинський 
О.С., 2015 р.; Бондар Я.І., 2016 р.; дипломи ІІ ступеня А.А. Апруда, 2014 р. Черномор А.В. 2015 р.).
4. Участь здобувачів у науково-практичних конференціях.
Таким чином, здобувачі залучаються до науково-дослідної роботи кафедри розвиваючи власний науковий 
потенціал.

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

ОП та навчальний план (НП) є основними документами для розробки робочих навчальних програм (РНП) 
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(https://op.edu.ua/kaf-ptro/disciplines). РНП дисциплін розглядаються на засіданні кафедри перед початком 
навчального семестру, погоджуються з Гарантом ОП, завідувачем випускової кафедри, деканом факультету, головою 
методичної комісії УНІ та ІМБТ, начальником Центру забезпечення якості вищої освіти та начальником науково-
методичного відділу та затверджуються першим проректором Університету. РНП дисциплін зберігаються на 
кафедрі, в деканаті факультету, методичному відділі та оновлюються у разі внесення змін до ОП та НП.
Відповідно до "Положення про робочу програму навчальної дисципліни" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf), РНП розробляється на термін дії НП і 
повністю оновлюється, якщо відбуваються: зміни стандартів вищої освіти; зміни діючої ОП, які стосуються даної 
навчальної дисципліни; впровадження нової освітньої технології. На засіданні кафедри, може бути прийнято 
рішення про внесення змін та їх затвердження у РНП. Пропозиції стейкголдерів, роботодавців, випускників ОП, у 
разі поточних та планових змін, можуть бути враховані при складанні РНП (https://opu.ua/quality/stakeholders). 
Зміни до змісту ОК обговорюються на засіданнях кафедри.

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

Освітня діяльність кафедри ПТРО нерозривно пов’язана з державною політикою щодо міжнародної інтеграції, 
інтеграції системи вищої освіти України у європейський освітній простір та основними напрямками міжнародного 
співробітництва в сфері вищої освіти Університету (https://opu.ua/ru/international). Активне міжнародне 
співробітництво кафедри ПТРО  у галузі машинобудування почалось зі створення німецького технічного факультету 
у 2000 році підписанням низки договорів 
(https://drive.google.com/drive/folders/1uZ7kZMtEMTaFxKsb5paIeYVVspFHwkk_?usp=sharing). Так перший  договір 
було підписано з інститутом підйомно-транспортної техніки, будівельних машин, стальних конструкцій і логістики 
університету імені Отто-фон Гуеріке, м. Магдербуг, Німеччина. У 2009 році було підписано договір про 
співробітництво між німецьким технічним факультетом Університету і факультетом машинобудування університету 
імені Отто-фон Гуеріке, м. Магдербуг (Німеччина). У той же період часу були підписані договори з університетами 
прикладних наук: м. Регенбург, м. Аугсбург, м. Дюссельдорф, м. Ерфурт (Німеччина). У 2010 році був підписано 
договір з університетом прикладних наук. м. Відень, Австрія.

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?

Перевірити досягнення програмних результатів навчання найкращим чином допомагає багаторівнева система 
контролю якості освітнього процесу, яка включає, щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне 
оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті Університету. Детальний опис засобів діагностики досягнення 
ПРН, передбачених ОПП надає «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (РПНД) 
(https://opu.ua/document/2549).
Поточний контроль (ПК) здійснюється впродовж семестрових модулів з метою оцінювання СРЗ: повнота виконання 
завдань, рівень засвоєння навчальних матеріалів та окремих розділів навчально і дисципліни, робота з додатковою 
літературою, вміння и  навички індивідуальних і групових презентацій, оволодіння практичними навичками 
аналітичної, дослідницької роботи тощо. Форми контрольних заходів оцінювання ПК:  письмові та усні опитування 
на лекційних заняттях; поточний контроль на лабораторних та практичних заняттях;  розв'язання індивідуальних 
задач; індивідуальна або групова презентація. Обов’язковою формою поточного контролю є модульні контрольні 
роботи (2 на семестр), які проводяться за графіком навчального процесу, встановленого щорічним Наказом ректора.
Кількість заходів та форм проведення ПК визначається в РНПД та інформаційних картках з кожної ОК та є  
достатньою для перевірки досягнень ПРН здобувачів. Підсумковий контроль з навчальної дисципліни (екзамен, 
залік, диференційований залік) проводиться після завершення її вивчення з метою встановлення досягнення 
здобувачем заявлених ПРН і оцінювання їх рівня. Складання екзаменаційних білетів здійснюється відповідно до 
"Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролю рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). Екзамени проводяться за повним 
змістом дисципліни в усній (або письмовій) формі за розкладом, складеним у навчально-методичному відділі. Зміст 
екзаменаційного білету забезпечує перевірку досягнення всіх ПРН, які були визначені в ОПП. Білет містить 
теоретичну і практичну частини; оцінку у балах за правильну відповідь на кожне з теоретичних питань та 
практичних завдань окремо.
Підсумковий контроль з навчальної дисципліни проводиться після завершення її вивчення з метою встановлення 
досягнення здобувачем вищої освіти заявлених ПРН і оцінювання їх рівня, і визначається навчальним планом. На 
підсумковий семестровий контроль виносяться теоретичні питання, практичні завдання, які передбачають 
перевірку засвоєння здобувачами програмного матеріалу навчальної дисципліни, здатності до практичної реалізації 
здобутих знань і вмінь, що свідчить про сформованість не тільки результатів навчання, але й певних 
компетентностей. Форми такого контролю з ОК (екзамени, заліки) визначені НП і висвітлені в інформаційній картці 
дисципліни.

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

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
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освіти ґрунтуються на принципах об’єктивності, відкритості та рівності вимог відповідно до «Положення про 
організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти з навчальної дисципліни» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf), 
«Положенням про організацію та проведення реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт та курсових 
проєктів» (https://opu.ua/document/2520). Система оцінювання рівня навчальних досягнень заснована на 
принципах ЄКТС, яка забезпечує дотримання єдиної міждержавної процедури оцінювання рівня навчальних 
досягнень, єдиної системи виміру і порівняння результатів навчання, їх академічного визнання і передачі від одного 
закладу освіти іншому. Критерії оцінювання контрольних робіт, розрахунково-графічних і курсових робіт, 
заліків/іспитів висвітлюються: 1) на перших аудиторних заняттях у семестрі; 2) додаткове роз’яснення проводиться 
перед кожним модульним контролем, екзаменом чи заліком, ректорською контрольною роботою; 3) у РНПД та 
інформаційних картках навчальних дисциплін. Інформаційні картки знаходяться у вільному доступі на сайті 
Університету у спеціальному каталозі (https://opu.ua/education/programs/mag-133-5). Таким чином, правила 
проведення контрольних заходів є доступними і зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу.

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

Форми контролю та критерії оцінювання контрольних заходів ґрунтуються на принципах об’єктивності, відкритості 
та рівності вимог і висвітлюються:
- у РНПД та інформаційних картках навчальних дисциплін. Інформаційні картки знаходяться у вільному доступі на 
сайті Університету у спеціальному каталозі (https://op.edu.ua/education/programs/mag-133-5);
- у навчальному плані, зокрема йдеться про календарний графік на період навчання, бюджет часу на самостійну 
роботу, контрольні заходи, атестацію; визначається також обсяг кожної дисципліни в годинах і кредитах ЄКТС та 
форма підсумкового контролю (https://op.edu.ua/education/programs/mag-133-5); 
- на перших аудиторних заняттях у семестрі. Додаткове роз’яснення проводиться перед кожним модульним 
контролем, екзаменом чи заліком.
Терміни складання екзаменів на навчальний рік прописано в графіках навчального процесу; розклад екзаменів, 
зазвичай, оприлюднюється на сайті Університету (https://op.edu.ua), дошці оголошень деканату та кафедри за 
місяць до початку сесії. 

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

Атестація здобувачів здійснюється, відповідно до затвердженого Стандарту (Наказ МОН України № 1422 від 
17.11.2020р.) в вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язування актуальної складаної задачі чи проблеми галузевого 
машинобудування, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій. Кваліфікаційна робота не 
повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікацій. Обсяг кваліфікаційної роботи – до 70 сторінок. 
Всі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої  процедури. Структура роботи, спосіб та умови 
захисту регламентуються «Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра» 
(https://opu.ua/document/2291).
Кваліфікаційна робота підлягає перевірці на плагіат з використанням ліцензованої програми Антиплагіатної 
Системи StrikePlagiarism. Результати перевірки розглядаються антиплагіатною системою розглядаються комісією з 
доброчесності кафедри ПТРО з формуванням відповідного рішення.  Атестація за освітнім ступенем магістра 
здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) і має на меті встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 
освіти знань, умінь і здобутих компетентностей вимогам стандарту вищої освіти з відповідної спеціальності. До 
складу ЕК обов’язково включаються представники роботодавців.

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 ОНПУ» (https://opu.ua/document/2492);
- «Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://opu.ua/document/2490);
- «Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» 
(https://opu.ua/document/2291). 
Процедури контрольних заходів за окремими ОК містяться також у РНПД, що розробляються відповідно до 
«Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf). 
Зазначені документи є у вільному доступі на офіційному сайті Університету.

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 досягається процедурою згідно «Положення про організацію та проведення поточного 
та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/document/2490), «Кодексу професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» ( 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf), який містить вимоги до співробітників 
Університету: дотримуватись норм педагогічної етики, моралі; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси 
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осіб, які навчаються в Університеті. Згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Університеті» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_oop_2019_1.pdf) до екзамену допускаються 
здобувачі, у яких зараховано перший модуль і накопичувальна частина другого модулю.  Екзаменатори (оцінюють 
відповіді здобувачів, керуючись критеріями, які визначені в РПНД. Процедури запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів встановлюються нормативними документами: «Заходи щодо недопущення корупційних проявів 
та запобігання конфлікту інтересів» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_24_vid_03.05.2017.pdf). Затверджена 
антикорупційна програма Університету на 2021-2023 роки» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/antykorupciyna_programa_derzhavnogo_universytetu_odes
ka_politehnika.pdf).
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації за час існування ОП не відбувалося.

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

Згідно Положення про організацію та проведення підсумкового, поточного та модульного контролів рівня 
навчальних досягнень здобувачів з дисципліни (https://opu.ua/document/2490), якщо здобувач вищої освіти 
отримав недостатню кількість балів з навчальної дисципліни, форма підсумкового контролю якої є залік, він 
допускається до екзаменаційної сесії, і має право на перескладання дисципліни до початку наступного навчального 
семестру. При отриманні здобувачем вищої освіти оцінки нижче 60 балів (незадовільно), він вважається таким, що 
не склав екзамен. Здобувачі вищої освіти, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, 
що одержали незадовільну оцінку. У випадку 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 у терміни, визначені деканатом за розкладом, який складено завідувачем кафедри.

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

Якщо здобувач освіти не погоджується з оцінкою при проведенні контрольних заходів, він має право в день 
оголошення результатів звернутися до деканату факультету з умотивованою заявою. Порядок оскарження 
процедури та результатів проведення контрольних заходів прописано в «Положенні про організацію та проведення 
поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/document/2490), зокрема в п. 4 зазначено, що декан не пізніше наступного дня після подання заяви 
скликає комісію, члени комісії аналізують представлені викладачем-екзаменатором записи здобувача при 
підготовці до відповіді; повторне чи додаткове опитування здобувача при цьому комісією не проводиться.
Результатом розгляду поданої заяви може бути прийняття комісією одного з двох рішень: попереднє оцінювання на 
екзамені не змінюється; попереднє оцінювання не відповідає рівню й якості знань здобувача і потребує повторного 
оцінювання. Повторне оцінювання проводиться комісією, склад якої призначає декан факультету, протягом 3-х днів 
після розгляду заяви. 
Прикладів оскарження результатів контрольних заходів на цій ОП не зафіксовано.

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

Політику, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності зазначені в таких документах як:
- «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в ОНПУ» 
(https://opu.ua/document/2545);
- «Положення про академічну доброчесність в ОНПУ» (https://opu.ua/document/2333); 
- «Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
наявність академічного плагіату» (https://opu.ua/document/2754);
- «Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ» (https://opu.ua/document/2436);
- «Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ (Наказ ректора № 76 від 23.12.2019 р.) 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf);
- «Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» (Наказ ректора № 17 від 06.03.2020 р.) 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf);
- «Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» (Наказ 
ректора № 40 від 11.10.2019 р.) (https://opu.ua/document/2536);
- «Положенням про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в ОНПУ» 
(https://opu.ua/document/2291);
- «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» (https://opu.ua/document/2549);
- «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» (https://opu.ua/document/2490).

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 Інтернет-системою StrikePlagiarism.  Кафедральна комісія в 
своїй діяльності керується «Положенням про кафедральні комісії з академічної доброчесності в Університеті» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf). Вченою радою Університету  затверджено 
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“Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
наявність академічного плагіату” (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf) 
(протокол № 5 від 26.02.2020), який було введено в дію наказом ректора від 06.03.2020 №19, згідно з яким 
здійснюється перевірка курсових та кваліфікаційних робіт здобувачів на унікальність та наявність академічного 
плагіату. Перевірка передбачає як механізми моніторингу дотримання академічної доброчесності (перевірка 
письмових робіт з метою виявлення текстових та інших запозичень без коректних посилань, рецензування наукових 
текстів перед публікацією, анонімне опитування здобувачів щодо наявності/відсутності порушень академічної 
доброчесності тощо), так і дієві, зрозумілі та прозорі процедури реагування на такі порушення і притягнення до 
академічної відповідальності.

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 та відбувається через 
інформування здобувачів вищої освіти щодо принципів академічної доброчесності та проведення постійної 
роз’яснювальної роботи робітниками ЦЗЯВО та викладачами Університету. Для впровадження принципів 
академічної доброчесності серед здобувачів та працівників Університету наказом ректора Університету 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); створено кафедральну комісію з 
академічної доброчесності, яка керується нормативними документами Університету (https://opu.ua/document/2754).
На заняттях, кураторських годинах, 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: повторне проходження оцінювання будь-
якого рівня; повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП; відрахування із закладу освіти; 
позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих університетом пільг з оплати навчання.
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?

Добір викладачів проводиться згідно з «Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) в ОНПУ» 
(https://opu.ua/document/2485) та за умови попереднього обговорення претендентів у трудовому колективі кафедри, 
зокрема щодо рівня наукової та професійної активності (відповідно до пункту 38 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти) та володіння державною мовою. До заяви претендента додаються анкета-
резюме, список наукових праць, копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 
п’яти років, тощо. 
Для претендентів, які до проведення конкурсу працювали в Університеті, у тому числі за сумісництвом, рівень 
професіоналізму визначається на основі звіту про роботу за попередній період, участі викладача у процесах 
забезпечення якості вищої освіти, а також за результатами опитування здобувачів вищої освіти. Конкурсний відбір 
проводиться на засадах відкритості, колегіальності, обґрунтованості та об’єктивності прийняття рішень. Рішення 
приймається Вченою радою факультету до складу якої входять представники здобувачів вищої освіти.
Наразі ОПП укомплектовано: 3 докторами наук, професорами, 7 кандидатами наук, доцентами

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

На сайті Університету створено спеціальний розділ для організації співпраці з роботодавцями, залученню їх до 
реалізації освітнього процесу та подальшого працевлаштування випускників через сервісний відділ «Кар’єра Центр» 
(https://opu.ua/employers). Роботодавці заохочуються до співпраці в процесі обговорення та створення ОП через 
інструмент анкетування (https://opu.ua/quality/stakeholders), участь у Ярмарках Кар'єри Університету. До організації 
та ефективної реалізації освітнього процесу кафедра ПТРО залучає потенційних роботодавців, передусім установи, з 
якими укладено договори на проходження практик (КП "Будова", ТОВ «Інвест Інжиніринг», ЧП «ІНФО-ЗВ’ЯЗОК» 
та ін.). Співпраця з роботодавцями відбувається передовсім через їхнє залучення до розробки та обговорення ОПП 
та навчальних планів (засідання кафедри); рецензування ОПП, анкетування. Участь здобувачів та викладачів у 
спільних проєктах, ознайомчих екскурсіях сприяє осучасненню відповідно до реальних умов професійної діяльності 
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робочих програм ОК та форм і змісту практичних занять, використанню конкретних кейсів в якості навчальних 
завдань та проблем курсових, розрахунково-графічних та кваліфікаційних робіт.

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

Університет дає змогу залучати до освітнього процесу експертів, професіоналів-роботодавців для розробки і 
супроводу окремих ОК, для майстер-класів чи виїзних занять. Так колишніми випускниками Бучнєвим А.В. 
(ТОВ«ТЕРІОН») подаються пропозиції провести лекції по оптимізації ремонту кранів, а Чесноковим А.В. (ТОВ 
«Інвест Інжиніринг»)  лекції щодо автоматизації ВПМ. Виїзні заняття проходять на безоплатній основі на 
підприємствах КП "Будова", ТОВ«ТЕРІОН», ТОВ «Інвест Інжиніринг», ЧП «ІНФО-ЗВ’ЯЗОК»  та ін. З 2019 року у 
рамках міжнародного співробітництва на платформі Digin.Net (https://www.digin-net.de) проводяться 
професіоналами воркшопи, у тому числі по машинобудуванню. Штатні викладачі кафедри є професіоналами-
практиками зі значним досвідом практичної роботи у напрямках автоматизації, забезпечення безпеки експлуатації 
підйомно-транспортного та робототехнічного обладнання: проф. Семенюк В.Ф., президент Підйомно-транспортної 
Академії наук України, головний редактор наукового журналу «Підйомно-транспортна техніка», член 
спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій; проф. Яглінський В.П., академік Підйомно-транспортної 
Академії наук України, директор ТОВ  «Одеський інститут охорони праці» за сумісництвом, де займається 
питаннями безпечної експлуатації ПТО; проф. Андрієнко М. М. голова правління НТА "Підйомні споруди"; доц. 
Михайлов Є.П. працював консультантом із засобів автоматизації департаменту «Промислова автоматизація та 
технології приводів» ДП «Сіменс-Україна», тощо.

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

Процедура підвищення кваліфікації прописана в «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» (https://opu.ua/document/2518). Викладачі самостійно обирають конкретні види: 
навчання за програмою підвищення кваліфікації; стажування; участі у семінарах, тренінгах, вебінарах, 
майстеркласах. 
Підвищення кваліфікації в Університеті ведеться за програмою «Педагогічна майстерність викладачів вищої 
школи» (https://opu.ua/quality/pedagogic-master); КНЦ «Політех-Консалт» (https://opu.ua/quality/centers); за 
програмою «Системи дистанційної освіти» (https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=100), НКЦ «Соціосфера»; 
у Центрі післядипломної освіти (https://opu.ua/education/postgraduate) та ін.  На сайті Університету та електронною 
поштою до структурних підрозділів подається актуальна інформацію про  події, проєкти і гранти в Україні та 
закордоном (https://opu.ua/staff, https://opu.ua/international/programs). Є вільний доступ (з 2018 року) до онлайн-
курсів Масачусетського технологічного інституту. 
Доц. Михайлов Є.П. пройшов стажування в ТОВ «Інтелект Груп Компані» та навчання на семінарі «Дистанційні 
освітні технології»; доц. Лінгур В.М. пройшов стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації; проф. 
Андрієнко М.М. та доц. Вудвуд О.М пройшли стажування в КП "Будова". Ст. викладач Кнюх О.Б. приймав участь у 
проєктах ЧП «ІНФО-ЗВ’ЯЗОК». Доц. Вудвуд О.М.  приймав участь  у міжнародному проєкті «Digln.Net – німецько-
українська мережа цифрових інновацій»

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

«Правила внутрішнього розпорядку ОНПУ» (https://opu.ua/document/2385) передбачають: оголошення подяки, 
грошове преміювання, нагородження Грамотою, занесення на Дошку пошани; «Процедура соціальної підтримки 
здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/socialna_pidtrymka_studentiv_ta_pracivnykiv_onpu_03_11_2
019.pdf): заохочення НПП за високі досягнення в навчальній, методичній та організаційній роботі, а також 
отримання ними доплат за складність та напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи у відсотках 
від посадового окладу працівника; матеріальна допомога для придбання путівки, зокрема в спортивно-оздоровчий 
табір «Чайка». 
Сприяння педагогічному розвитку викладачів ОПП здійснюється цілою системою заходів, що починаються з 
методичної допомоги на кафедрі, зустріч з представниками НАЗЯВО ((https://op.edu.ua/news/7710), 
(https://op.edu.ua/news/8813)) до системи тренінгів на рівні Університету. Одним з напрямків підвищення 
кваліфікації в Університеті є програма "Педагогічна майстерність викладачів вищої школи" 
(https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master#). На кафедрі діє методичний семінар, на якому здійснюється обмін 
думок з питань викладання з урахуванням нових публікацій і розробок, також проводяться відкриті заняття, 
відбувається взаємовідвідування занять та їх обговорення. Відділ міжнародної співпраці організовує для викладачів 
навчання і стажування з можливістю отримати стипендію за програмою «Еразмус +». 

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 
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виділяється необхідна кількість засобів та коштів, інформація про це є в звітах і публічних документах 
(https://opu.ua/about/reports).
Всі навчальні корпуси Університету повністю зосереджені в одному місці. Це дозволяє студентам витрачати 
мінімально кількість часу на переміщення. В пішій доступності знаходяться гуртожитки, стадіон, майданчики для 
занять спортом та проведення відпочинку, палац культури тощо. Все це більш детально представлено в "Довідці про 
Університет" (https://opu.ua/about/reference).
На кафедрі ПТРО для здобувачів є лабораторії з устаткуванням, макетами машин та механізмів, два комп'ютерні 
класи з вільним доступом до мережі Інтернет. Це дозволяє мотивувати здобувача до отримання практичних навичок 
за даною ОП.
Здобувачі Університету мають вільний доступ до ресурсів науково-технічної бібліотеки, яка має 5 читацьких залів, 
комп’ютерні класи з вільним доступ до мережі Інтернет (вільний доступ до WiFi) (див. https://opu.ua/library). Доступ 
до ресурсів науково-технічної бібліотеки Університету мають всі здобувачі та НПП Університету з власних 
корпоративних аккаунтів з доменом op.edu.ua. В умовах карантину актуалізується система дистанційного навчання і 
консультування, завдяки платформам й інструментам Google, які мають розширений корпоративний функціонал та 
продуктам Microsoft Office 365.

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?

Вся інфраструктура освітнього середовища – аудиторний фонд, Палац культури студентів, спортивні комплекси, 
зони Wi-Fi, фонди бібліотеки, обладнання тощо (з дотриманням «Правил внутрішнього розпорядку ОНПУ»), 
призначена для задоволення потреб та інтересів здобувачів ОП. Пряме (на кафедрі) і віртуальне консультування за 
допомогою електронної пошти, сторінок соціальних мережах, на сайті кафедри (https://opu.ua/kaf-ptro) та на веб-
ресурсах Університету дозволяє здобувачам своєчасно зорієнтуватися у календарі науково-практичних 
конференцій, пропозицій участі у грантових програмах, програмах мобільності, проєктах, акціях тощо 
(https://opu.ua/studies). Створено відповідні інструменти для отримання інформації щодо вакансій від роботодавців 
(https://opu.ua/vacancy). 
Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти прописана відповідним документом «Процедура про соціальну 
підтримку здобувачів вищої освіти та працівників» (https://opu.ua/document/2539), зокрема, студентам пільгових 
категорій надається гуртожиток, матеріальна допомога на проїзд, знижки на харчування тощо. В ОП гуртожитком 
забезпечено всіх, хто того потребує і подає відповідну заявку.
На кафедрі - це перш за все сприятливі взаємодії педагога і студентів, які ґрунтуються на принципі співпраці, 
взаємопідтримки і атмосфері довіри, де велику роль відіграють міжособистісні відносини в колективі. Формою 
зворотного зв’язку є комунікація з керівництвом кафедри, Гарантом ОП, кураторами.

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 і здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечена системою заходів, які 
курує Відділ охорони праці на основі «Правил внутрішнього розпорядку ОНПУ» (https://opu.ua/document/2385) та 
відповідного законодавства. Належні умови пожежної безпеки, стану приміщень, їх придатності і безпечності для 
навчання і перебування здобувачів і викладачів, технічний стан тощо засвідчуються щорічними відповідними 
документами (https://opu.ua/document/2255). За процедурою проходять регулярні навчання та інструктажі з 
безпеки життєдіяльності, що засвідчується у спеціальних журналах (https://opu.ua/document/2500). Передбачена 
система щорічних профілактичних медичних оглядів; студентська поліклініка, санаторій-профілакторій 
здійснюють роботу з оздоровлення студентів; виховується спрямованість на здоровий спосіб життя.
На кафедрі є аптечки, викладачі мають навички надання першої допомоги.
Важливим аспектом є психічне здоров'я співробітників і студентів нашого Університету, якому приділяється 
особлива увага – створені відповідні групи підтримки (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508-
v.pdf) і регулюються протидії булінгу та іншому насильництву 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/49-p.pdf). Є комісії з етики та управлінням конфліктами 
(https://opu.ua/about/et-com).

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 визначені 
нормативними документами (https://op.edu.ua/about/regulations) З інформацією про нормативне підґрунтя 
діяльності Університету, організацію освітнього процесу, зміст ОПП та окремих її ОК, графік навчального процесу, 
розкладу занять, академічну мобільність, конкурси, конференції здобувачі можуть ознайомитися на сайті (розділ 
«Студентам і аспірантам» (https://op.edu.ua/studies)). Доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки можливий через 
її сайт (https://op.edu.ua/library). Освітню підтримку здобувачі вищої освіти за ОПП отримують під час спілкування з 
завідувачем і викладачами кафедри ПТРО та кафедр, залучених до реалізації ОПП. Інформаційно-консультаційна 
підтримка здійснюється як під час навчання, так і в позааудиторний час (через e-mail, месенджери). Консультаційну 
підтримку в Університеті також надає НКЦ «Кар'єра-центр» (https://op.edu.ua/education/employment). 
Організаційною підтримкою на рівні інституту опікується директор інституту, його заступники, завідувач кафедри 
та куратори. Соціальна підтримка здобувачів реалізується через надання соціальних стипендій, що регулюється 
"Правилами призначення стипендій в ОНПУ" (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/24.pdf). 
Захист прав і інтересів, участь в громадському житті, в колегіальних органах управління університетом забезпечують 
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органи студентського самоврядування (https://op.edu.ua/about/stud-municip).

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" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/poryadok_n29.pdf). Навчання за даною ОПП 
здійснюється в Головному навчальному корпусі, якій обладнаний пандусом, має спеціальний санітарні кімнати, які 
обладнано для інвалідних колясок. 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.
Під час реалізації ОП, яка акредитується, середи здобувачів із особливими освітніми потребами не було.

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

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (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 права, свободи і законні інтереси осіб; утверджувати повагу до 
суспільної моралі та 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 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». 
Згідно із Законом «Про запобігання корупції», в Університеті діє Антикорупційна програма 
(https://op.edu.ua/document/2433). З ініціативи керівництва Університету проводяться анонімні опитування щодо 
виявлення випадків корупції. Під час реалізації ОПП, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій 
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

Усі процедури щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються:
- «Процедурою з розроблення освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/3355);
-  «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості» (https://op.edu.ua/document/2545) відповідно до 
цілей ОП із залученням здобувачів вищої освіти, роботодавців, стейкхолдерів.
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.
Моніторинг ОП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти було проведено на засіданні Ради з якості освітньої діяльності Університету (протокол №2 від 
03.09.2021р.)

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 ОПП здійснюється щороку. Регулярний моніторинг, перегляд і 
оновлення ОП має на меті гарантування, що надання освітніх послуг залишається на відповідному рівні, створює 
сприятливе й ефективне освітнє середовище для здобувачів вищої освіти. 
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Перегляд попередньої ітерації ОПП, що акредитується, проводився затвердженою на початку року групою із 
забезпечення ОПП. За діючою процедурою, кафедра обговорює і схвалює рішення про перегляд ОПП створеною 
групою забезпечення із включенням до її складу на правах стейкголдерів здобувачів вищої освіти та роботодавців 
(Пр. каф. ПТРО №6 від 17.11.2020р.). Основою системи перегляду ОПП були: затвердження стандарту вищої освіти 
за відповідною спеціальністю; обговорення із роботодавцями та стейкголдерами (перш за все, випускниками ОПП), 
фахівцями інших кафедр їх пропозицій щодо особливостей та відмінностей ОПП з урахуванням регіонального 
контексту, фокусу програми, ПРН, ОК та їх змісту (Пр.  каф. ПТРО №14 від 17.06.2021р). За результатами – були 
змінені ОК, що впливають на фокус ОП, сформовано перелік ОК, що відповідають стандарту та є єдиними для 
спеціальності. Наприклад за рахунок ОК «Оптимізація умов експлуатації та ремонту ПТМ» було розширено перелік 
фахових компетентностей та РН.

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

До розробки ОП були залучені здобувач вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем з спеціальності 133 
«Галузеве машинобудування» - Крітіко І.О. (2017 р. вступу) та здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
який  здобуває вищу освіту за ОПП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» Мамедов 
Р.Р. (2020 р. вступу) .
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).
Анкетування здобувачів щодо змісту та якості ОП проводиться анонімно представниками деканату і не 
контролюється представниками кафедри, яка забезпечує підготовку за ОП  
Контроль за дотриманням процедури проведення анкетувань здійснюється Центром із забезпечення якості вищої 
освіти шляхом проведення внутрішнього аудиту результатів анкетувань здобувачів. За результатами анкетування 
формується аналітична довідка, що містить статистичні відомості, висновки та рекомендації для прийняття рішення 
з метою усунення недоліків (протокол Ради з якості Університету №6 від 22.06.2021 -
https://drive.google.com/file/d/1d4B33CGYcsDYFGxxJCH2r8sFGcMSDRyY/view).

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 вчених рад 
Українсько-німецького інституту.
Представники органів студентського самоврядування беруть участь у забезпеченні якості через членство в роботі 
Ради с якості освітньої діяльності, Вченій раді Університету, Вченій раді факультету. Зворотній зв’язок з ними 
забезпечується через: опитування; співбесіди с гарантом та викладачами; анкетування щодо якості викладання 
дисциплін ОПП 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

В Університеті згідно з «Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності Університету (п.3.2 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_svzyavo_onpu_versiya_2_sayt.pdf), у 
перегляді ОПП в якості стейкхолдерів беруть участь роботодавці. 
У межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти також передбачені такі інституційні форми залучення 
роботодавців, як: проведення усіх видів практики здобувачів на підприємствах; формування тематики 
кваліфікаційних робіт з урахуванням практичних інтересів роботодавців; захист кваліфікаційних робіт (головою 
екзаменаційної комісії при захисті кваліфікаційних робіт є фахівець-практик); проведення профорієнтаційних бесід 
зі здобувачами вищої освіти.
Кафедра ПТРО у рамках забезпечення якості ОП співпрацює з такими роботодавцями, як: «Зернова столиця», 
перевантажувальне підприємство «ТІС», КП «Будова», ЧП «Інфо-зв’язок», СП «Одеса», НТА «Підйомні споруди», 
наукове-виробниче підприємство «Віра-Сервіс»,ТОВ «ТЕРІОН», ТОВ «СІІ Україна, ТОВ «Інвест Інжинірінг» та ін. 
Вибір цих роботодавців обґрунтований тим, що вони є підприємствами, на яких потребуються фахівці, які проходять 
навчання за даною ОП. Також вони є базами переддипломної практики.

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

Для збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників на кафедрі призначена відповідальна особа Кнюх О.Б. 
Збір здійснюється шляхом прямих контактів, телефоном, за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, 
зустрічей на кафедрі. 
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Типова траєкторія працевлаштування випускників кафедри наступна. Студенти 1-2 курсу навчання починають 
планування своєї професійної кар'єри за допомогою кураторів кафедри і фахівців Кар'єра-центру, отримують 
навички взаємодії з роботодавцями (Ярмарки Кар'єри, презентації компаній) і тимчасової роботи за фахом 
(переддипломна практика). На завершальному році навчання виконують кваліфікаційну роботу, як правило, 
пов'язану з майбутнім напрямком працевлаштування. На всіх етапах траєкторії працевлаштування випускника його 
куратор збирає інформацію для подальшого коригування ОП. Також в Університеті працює Кар'єра-центр, який 
сприяє в працевлаштуванні студентів і випускників. 

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

В процесі розробки ОП та проведення освітньої діяльності на основі прийнятої в Університеті нормативної бази 
постійно здійснюються процедури внутрішнього забезпечення якості, які позатим враховують і відгуки випускників, 
роботодавців та інших стейкхолдерів. Моніторинг освітньої діяльності, опитування здобувачів, постійно діючий 
науково-методичний семінар кафедри, на якому обговорювалися окремі ОК, їх зв’язок, зміст, структура дозволив 
змінювати в ітераціях ОП 2020, 2021 років структурно-логічну схему ОП, систематизувати і змінювати зміст ОК, 
вводити нові і відмовлятися від деяких ОК, що не відповідали актуальності, сучасності, не обиралися здобувачами 
для вивчення, не вписувалися у систему логічної послідовності тощо. 
Наприклад: 1. на основі опитування здобувачів та виконання стандарту вищої освіти ОК «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» переведена з обовязкової до вибіркової частини без зміни кількості кредитів; 2. ОК 
«Професійна педагогіка» була змінена на ОК «Методика викладання професійних дисциплін».
Якість засвоєння дисциплін професійної підготовки перевіряється за рахунок міждисциплінарних зв’язків, в процесі 
написання та захисту кваліфікаційних робіт. У програмі 2021 року враховано вимоги стандарту вищої освіти 
спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти, що був прийнятий 
Наказом Міністерства освіти і науки України № 1422 від 17.11.2020р. ОК професійної підготовки відповідають 
фокусу та цілям 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 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» проходить акредитацію вперше. Проте 
ННП систематично здійснює моніторинг звітів та зауважень щодо ОПП, 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 та ЦЗЯВО та академічної спільноти. З 
урахуванням отриманих знань, досвіду розробки та акредитації інших ОПП було: удосконалено ОПП; налагоджено 
зворотній зв'язок зі здобувачами освіти через опитування, формальні і неформальні бесіди із здобувачами.

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

Учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП через: систему 
підвищення кваліфікації викладачів ("Педагогічна майстерність викладачів вищої школи" 
(https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master), що дозволило активніше просувати принципи академічної 
доброчесності, освоїти нові технології та методи викладання; семінари з експертами та тренерами НАЗЯВО; 
кафедральні наукові та методичні семінари, метою яких є оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін; 
міжнародні конференції; участь у спільних міжнародних проєктах; співавторство у наукових статтях. До процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОПП залучені кафедри, що забезпечують викладання окремих ОК. Розроблені 
викладачами РПНД та методичні матеріали проходять рецензування та розглядаються на засіданнях відповідних 
кафедр, рекомендуються до затвердження, погоджуються з гарантом ОПП та НМВ Університету.
Під час здійснення освітньої діяльності були отримані рецензії-відгуки від наступних представників академічної 
спільноти - Немчук О. О. (д.т.н., проректор з наукової роботи НУ ОМА), представник роботодавця та наукової 
спільноти.

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 та світовим  
стандартам якості (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). Затверджене оновлене «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості…» 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_systemu_vnutrishnogo_zabezpechennya_y
akosti_derzhavnogo_universytetu_odeska_politehnika.pdf), де передбачено трирівневу структуру СВЗЯ.  Перший 
рівень - кафедри та академічна спільнота Університету, здобувачі вищої освіти; другий – структурні підрозділи, які 
забезпечують організацію освітнього процесу, провадять науково-технічну, інноваційну та методичну діяльність; 
третій рівень – безпосередньо СВЗЯ, яка побудована в органічному поєднанні з діяльністю Ради з якості освітньої 
діяльності (стратегічний центр) (https://op.edu.ua/about/eqb) та ЦЗЯВО (виконавчий орган) 
(https://op.edu.ua/quality/czjvo). Стратегічний вектор передбачає активне залучення здобувачів до формування 
стратегії та політики якості в Університеті. Виконавча складова – адміністративні структури, деканати і передбачає 
ініціативи між ЦЗЯВО та здобувачами; проміжна ланка – представники органів студентського самоврядування.
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В УНІ забезпечення якості освіти здійснюють деканат, голова групи якості освіти та відповідні комісії; на рівні 
кафедри – завідувач кафедри, Гарант ОП, робоча група з розробки ОП, комісія з академічної доброчесності, 
викладачі.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами:
- Статутом Університету (https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view);
- Правилами внутрішнього розпорядку (https://opu.ua/document/3695);
- Положенням про організацію освітнього процесу (https://opu.ua/document/2492);
- Колективним договором (https://opu.ua/staff/collective-agreement);
- Контрактом здобувача вищої освіти (https://opu.ua/document/2565);
- Положенням про академічну доброчесність (https://opu.ua/document/2333)
- Положенням про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти (https://opu.ua/document/2304);
- Основні документи Університету (https://opu.ua/about/set_up_documents);
- нормативна база Університету (https://opu.ua/education/normative_base, )
Інформація:
- про рівні та ступені вищої освіти (https://opu.ua/education/levels)
- про освітні програми (https://opu.ua/education/programs),
- про академічну мобільність (https://opu.ua/document/2501),
- про студентське самоврядування (https://opu.ua/about/student_government).
Для іншої інформації створено електронну форму подання запитів на інформацію 
(https://op.edu.ua/about/community). 
Основні нормативні акти доводяться до відома і докладно пояснюються новим здобувачам на вступних лекціях на 
початку навчального року.

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

https://opu.ua/quality/discussion-draft-regulatory-acts
https://opu.ua/quality/stakeholders

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

https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/133_2021_pidyomno-
transportni_budivelni_dorozhni_mashyny_i_obladnannya.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони: 
1. Високий академічний і науковий потенціал кафедри підйомно-транспортного і робототехнічного обладнання.
2. Викладачі кафедри виконують актуальні наукові дослідження, результати яких використовуються у навчальному 
процесі підготовки магістрів за ОП «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» 
(автоматизація вантажопідйомних машин з застосуванням сучасних систем управління, енергоефективність 
приводів машин, підвищення надійність і безпеки машин, зниження динамічних навантажень і зменшення 
матеріалоємності машин. Розробка і дослідження нових гальмівних систем).
3. Ефективність міжнародного співробітництва з університетами-партнерами  Німеччини і Австрії.
4. Поглиблене вивчення професійної німецької мови як інструмента для розширення можливостей отримання 
високоякісної освіти за своєю спеціальністю і кращих умов працевлаштування.
5. Створення можливостей для навчання здобувачів вищої освіти на протязі семестру в університетах-партнерах  
Німеччини і Австрії.

Слабкі сторони:
1. Недостатнє використання результатів наукових досліджень викладачів кафедри для написання підручників. 
2. Потребує активізації робота викладачів кафедри по розробці і виготовленню експериментальних стендів для 
набуття здобувачами вищої освіти навичок виконання наукових досліджень з використанням сучасної 
вимірювальної апаратури.
3. Недостатньо розробляються рекламні засоби для заохочення абітурієнтів отримувати вищу освіту у галузі 
машинобудування.
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4. Доцільним є активніше залучати до навчального процесу працівників промисловості з метою доведення до 
здобувачів вищої освіти актуальних проблем по створенню нової техніки у галузевому машинобудуванні.

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

1. Враховуючи тенденцію використання цифрових технологій в машинобудуванні ввести в навчальний план ОП 
дисципліну «Створення підйомно-транспортних машин з використанням систем управління зі штучним 
інтелектом».
2. Продовжити роботу з університетами-партнерами Німеччини для реалізації академічної мобільності студентів, які 
навчаються за освітньою програмою.
3. Вважаючи на зацікавленість німецької фірми Atlant-Tec Avtomation GmbH організувати роботи по співробітництву 
з цією фірмою для підготовки висококваліфікованих спеціалістів з метою залучення їх при виконанні  проєктів в 
галузі машинобудування, автоматизації і роботизації.
4. Підготувати навчальні посібники на основі результатів сучасних наукових досліджень викладачів кафедри з 
дисциплін:
- «Енергоефективність приводів підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин»;
- «Розрахунок і проєктування високоефективних гальмівних систем  підйомно-транспортних машин».
5. Підготувати викладачів кафедри для викладання окремих ОК професійної підготовки навчального плану ОП 
англійською мовою.

 

 
          
  

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.
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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

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Кваліфікаційна 
робота (2021).pdf

FNOomL1WgYqyqzO
NPfLj8i+nId3iOuF2

FOjN5k5EzkM=

Комп’ютерна лабораторія: 
ПЕОМ – 9 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).

Переддипломна 
практика

практика Переддипломна 
практика 
(2021).pdf

xvDVCP376mwwJEz
M+XuEph4DVmQIB
TWg4YKTy7q3mOM

=

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).

Математичне 
моделювання 
технічних систем

навчальна 
дисципліна

ОЗ01 
Математичне 
моделювання 

технічних систем 
(2021).pdf

l3klQyWbYdQk6m3e
ul52MrWz813swe4ab

Qz+EIbACcE=

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).

Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОЗ02 Менеджмент 
і маркетинг 
інноваційної 
діяльності 
(2021).pdf

CdDw+8Y5yj5p7sN0
wSeWGfrBSba6wlfd

R9L/AGcKuAc=

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).

Методика викладання 
професійних 
дисциплін

навчальна 
дисципліна

OЗ03 Методика 
викладання 
професійних 

дисциплін 
(2021).pdf

w0UEX9Lo4imR16x
CKcr332Dztw75N+D

DQw94Gns0Iso=

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).

Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

навчальна 
дисципліна

ОП01 
Сертифікаційні 
випробування 

об’єктів галузевого 
машинобудування 

(2021) (1).pdf

FhOSgjFZurVwnP/2v
SIYGtsE2ML2FNllUP

hjPvD6whM=

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).

Наукові основи теорії 
та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

навчальна 
дисципліна

ОП03 Наукові 
основи теорії та 

проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування 

(2021).pdf

L3310z7eVfi9CM3Bf
09N29N+vx+e7jJK6

NTCdle+ImM=

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).



Сучасні тенденції 
створення 
автоматизованих 
систем управління 
вантажопідйомних 
машин

навчальна 
дисципліна

ОП04 Сучасні 
тенденції 
створення 

автоматизованих 
систем управління 

ВПМ (2021).pdf

aWok8THZT1uIpTF
HuFvWY4Ts+S/Bb7
06WvmBxTgYxuE=

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).

Компьютерна лабораторія:
 ПЕОМ –9 од - проектор – 1 од.  - 
мережа Internet.

На практичних заняттях 
використовується безкоштовне 
програмне забезпечення: середа 
розробки Arduino IDE, симулятор 
UnoArduSim.
Стенд для дослідження 
імпульсних датчиків 
переміщення.
Стенд для дослідження 
ультразвукових датчиків 
положення.
Стенд для дослідження двигунів 
постійного струму.
Стенд для дослідження 
апаратних та програмних 
компонент систем програмного 
керування вантажопідйомними 
машинами.

Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ 

навчальна 
дисципліна

ОП05 Оптимізація 
умов експлуатації 
та ремонту ПТМ 

(2021).pdf

wGBjgmKgUWzZ9bj
mgx9HnLYH9hruvF
B2L498gczMUso=

Лекційна аудиторія;
- проектор ACER X128X

На практичні заняття:
1. Спеціалізована лабораторія:
- стенд для визначення міцності 
канатів;
- стенд  для визначення 
співвісності валів;
- натурні моделі елементів 
привідних механізмів ПТМ;
- натурні моделі керуючої 
апаратури гідроприводу  
вантажопідйомних машин. 

2. Лабораторія підйомно-
транспортних  машин №1 
Стенд для дослідження насипних 
вантажів. 
Кран-балка електрична в/п 5 
тон 
Електротельфер в/п 2,5 тони. 
Електроталь в/п 0,5 тони 
Таль ручна в/п 0,5 тони. 
Вантажі для випробувань ВПМ 
Кран-маніпулятор гідравлічний 
в/п 2 тони 
Конвеєр стрічковий 
Конвеєр пластинчатий 
Стенд-модель ковшовий 
елеватор. 
Конвеєр хитний. Конвеєр 
гвинтовий.
Гаки вантажні. 
Ланцюги пластинчаті, зварні. 
Стенд для дослідження 
відхилення встановлення валів 
приводів ПТМ Стенд для 
перевірки зубчатого зачеплення в 
приводах. 
Стенд для дослідження 
співвісності валів 
Стенд для перевірки 
паралельності валів 
Стенд для перевірки 
перпендикулярності валів. 
Канати сталеві для проведення 
вибраковування та таблиці до 
них. 



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).

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

навчальна 
дисципліна

ОП02 
Спеціалізовані 

компютерні 
системи 

автоматизованого 
проектування 

(2021).pdf

huMgbr8WXqxIcyyQ
z7mCYNIvfZheZwnK

vWUIKRQkbjs=

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).

 
* 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 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

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, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

028804, 
виданий 
10.11.2011

15 Сертифікаційні 
випробування 
об’єктів 
галузевого 
машинобудува
ння

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

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1,2, 
3, 4,8, 9, 11, 14, 15, 19, 
20

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 
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 
the forearm fractures. / 
A.F. Dashchenko, Yu.M. 
Svinarov, O.M. 
Lymarenko // Праці 
Одеського 
політехнічного 
університету, 2015, № 
2 (41). - С. 128-133. 
10. Лимаренко О.М. 
Визначення 
напружень і 
деформацій в 
конструкціях для 
фіксації переломів / 
О.М. Лимаренко, О.Ф. 
Дащенко, Ю.М. 
Свинарьов // 
Науково-практичний 
журнал «Біомедична 
інженерія» №4, 2017, 
с. 66-69 
11. Оробей В.Ф. 
Automation of arches 
calculation / V.F. 11. 
Orobey, O.F. 
Daschenko, A.M. 
Lymarenko // Праці 
ОНПУ. Одеса : ОНПУ, 
2017.  С.10 – 17
12. Orobey V.F. 
ESTIMATION OF 
CONE-SHAPED 
BEAMS OF SPECIAL 
CRANES ON 
STABILITY / V. F. 
Orobey, A. F. 
Dashchenko, L. V. 
Kolomiets, A. M. 
Limarenko, R. S. Lobus, 
// Одеська державна 
академія технічного 
регулювання та 
якості: зб. Наукових 
статей. Одеса, 2017.  
С.54 – 59
13. Кравчук В.С. Об 
оценке циклической 
прочности 
поверхностно 
упрочненных деталей 
машин / В.С. Кравчук, 
О.Ф. Дащенко, О. М. 
Лимаренко // Одеська 
державна академія 
технічного 
регулювання та 
якості: зб. Наукових 
статей. Одеса, 2017. 
С.50 – 53

Монографії
1. Оробей В.Ф. 
Дащенко О.Ф. 
Коломієц Л.В. 
Лимаренко О.М. 
Монографія, Метод 
граничных элементов 
в задачах расчета 
машиностроительных 



конструкций Одеса: 
АПРЕЛЬ, 2019. – 764 
с. 
2. Оробєй В.Ф. Методи 
визначення 
напружень і 
деформацій в 
інженерних спорудах 
/ Монографія [Оробєй 
В.Ф., Дащенко О.Ф., 
Коломієць Л.В., 
Лимаренко О. М.]. - 
О.: ФОП Бондаренко, 
2016. - 240 с.
3. Коломієць Л.В. 
Розрахунок та 
проектування 
металоконструкцій 
підйомно-
транспортних машин. 
Монографія / Л.В. 
Коломієць, О.Ф. 
Дащенко, О.М. 
Лимаренко, О.В. Ухов. 
- О.: ТОВ "ПЛУТОН", 
2015. - 240 с.
4. Оробєй В.Ф. Основи 
розрахунку 
машинобудівних 
конструкцій. 
Навчальний посібник  
/ [В.Ф. Оробєй, Л.В. 
Коломієць, О.М. 
Лимаренко]. - О.: ТОВ 
"ПЛУТОН", 2015. - 48 
с.
5. Оробей В.Ф. Метод 
граничных элементов 
в задачах расчета 
машиностроительных 
конструкций / 
[Оробей В.Ф., Анискин 
А., Дащенко А.Ф. и 
др.] . - О.: ФОП 
Бондаренко, 2016. - 
764 с.
6. Немчук А.О., 
Лимаренко О.М. 
PERSPECTIVE 
TRAJECTORY OF 
SCIENTIFIC 
RESEARCH IN 
TECHNICAL 
SCIENCES. 
Monographs Technical 
sciences and 
engineering. July 7, 
2021

Діяльність за 
спеціальністю у 
професійних та/або 
громадських 
об’єднаннях: член 
Федерації автоспорту 
України

Практична діяльність: 
Експерт 
Національного 
агентства із 
забезпечення якості 
вищої освіти

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 

39 Математичне 
моделювання 
технічних 
систем

Підвищення 
кваліфікації:
1. Одеський 
національний 
університет ім. І.І. 
Мечникова з 
20.05.2021 по 



TH 039931, 
виданий 

24.09.1980, 
Атестат 

доцента ДЦ 
099044, 
виданий 

15.04.1987, 
Атестат 

професора ПP 
000370, 
виданий 

26.06.1992

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»

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 19.

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 

24 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 



доцента AД 
006756, 
виданий 

09.02.2021

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.
3. 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 . 
Журнал індексується і 
реферується в 
зарубіжних базах 
SCOPUS.
2. 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. 
3. 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. 
4. 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.
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. 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності,
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 5.

385304 Савєльєва 
Оксана 
Степанівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
1993, 

спеціальність: 
17.05 машини 

та апарати 
химичних 

виробництв і 
підприємств 
будівельних 
метеріалів, 

Диплом 
доктора наук 

ДK 3858, 
виданий 

02.07.1999, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 003854, 

виданий 
02.07.1999, 

Атестат 
доцента ДЦ 

002672, 
виданий 

05.10.2001, 
Атестат 

професора AП 
000394, 
виданий 

16.05.2018

23 Методика 
викладання 
професійних 
дисциплін

Стажування: 
1. IX Міжнародна 
Болонська 
конференція 
«Європейська 
інтеграція вищої 
освіти України в 
контексті Болонського 
процесу: роль 
оцінювання якості 
викладання і 
навчання в процесі 
акредитації 
(22.12.2020, 0,5 
кредити)
2. Державний 
Східноєвропейський 
Університет, м. 
Перемишль (06.06 - 
16.06. 2017. Польща)
3. 15.03 – 18.03.2016 
Academic Society of 
Mihal Baludyansky. 
Bratislava. “Modern 
scientific researches 
and developments: 
theoretical value and 
practical results”
4. 18.01.2021 - 
25.03.2021 ОНПУ, 
Семінар “Системи 
дистанційної освіти”  
(180 год) посвідчення 
№ 10.
5. Навчально-
консультаційний 



центр “Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи” (2019)

Вчений секретар 
спеціалізованої вченої 
ради Д 41.052.01
Член спеціалізованої 
вченої ради Д 
41.052.09
Нач. ЦЗЯВО Одеської 
політехніки

Публікації: 
1. Савєльєва О.С. 
Формування 
навчального плану 
бакалаврів як 
складова інноваційної 
діяльності 
навчального закладу / 
О.С. Савєльєва, О.М. 
Вудвуд, О.Р. Кащі / VI 
українсько-німецька 
конференція 
«Інформатика. 
Культура. Техніка». 
Одеса, ОНПУ. 12 – 
22.09.2018 р. С. 123 – 
124.
2. Liubchenko Vira. 
Improved project-based 
learning as the method 
of knowledge transfer 
between university and 
business / Liubchenko 
Vira, Saveleva Oksana, 
Zabarna Eleonora // 
Вісник сучасних 
інформаційних 
технологій. Одеса, 
ОНПУ. 2019 No. 02 
(03), 2019 с. 59-67.
3. New Forced 
Ventilation Technology 
for Inert Gas System on 
Tankers / Oleksiy V. 
Malakhov, Mikhail O. 
Kolegaev, Igor D. 
Brazhnik, Oksana S. 
Saveleva, Diana O. 
Malakhova // 
International Journal of 
Innovative Technology 
and Exploring 
Engineering (IJITEE), 
Volume-9 Issue-4, 
February 2020. рр. 
2549-2555. Видання 
входить до 
міжнародних 
наукометричних баз 
Web of Science, SJCR-
Q4, 
http://www.ijitee.org/w
p-
content/uploads/paper
s/v9i4/D1933029420.pd
f
4. Професійна 
педагогіка: Підручник 
/ О. В. Грабовський, Л. 
В. Коломієць, О. С. 
Савєльєва, А. В. 
Семенова, В. Ф. Яні.; 
за заг.ред. А. В. 
Семенової. Одеса: 
Бондаренко М.О. 
2020. – 575 с.
5. Project manager job 



description as one of 
project management 
key success factors / 
Oborsky G., Saveleva 
O., Stanovska I., Saukh 
I. // Herald of 
Advanced Information 
Technology.  
Intellectual Information 
Technologies: Neural 
Networks, Machine 
Learning, Forecasting. 
2020. Vol. 3 No. 2. P. 
72 – 82. 
https://hait.opu.ua/?
fetch=articles&with=inf
o&id=5
6. Виміри якості вищої 
освіти : необхідність та 
сучасні тренди, або 
проектування робочих 
програм навчаьних 
дисциплін / В. 
Бондаренко, 
О.Савєльєва, А 
Семенова // Вища 
школа. Науково-
практичне видання. 1 
– 2 (198)/2021. С. 75 – 
97.
7.Optimization of 
uniformly stressed 
structures of cylindrical 
tanks in CAD / O. 
Saveleva, Yu. Khomyak, 
I. Stanovska, A. 
Toropenko, E. 
Naumenko // Eastern-
European Journal of 
Enterprise 
Technologies. – 2016. – 
№ 6/7 (84). – р. 10 – 
16. (Scopus).
8.Інформаційні 
технології оптимізації 
конструкції та 
технології 
виготовлення 
гумометалевих 
виробів / О.С. 
Савельєва, 
І.І.Становська, О.Ю. 
Лебедєва, А.В. 
Торопенко // 
Восточно-
европейский журнал 
передовых 
технологий.. – 
Харьков, 2016. – № 
2/2 (80). – С. 28 – 35. 
(Scopus). 

386601 Кнюх 
Олександр 
Борисович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
державний 

політехнічний 
університет, 

рік закінчення: 
1998, 

спеціальність: 
090214 

Підйомно-
транспортні, 
будівельні, 

дорожні 
машини і 

обладнання

19 Спеціалізовані 
комп'ютерні 
системи 
автоматизован
ого 
проектування

Підвищення 
кваліфікації в НТА 
«Підйомні споруди» з 
03.06.2019 по 
27.06.2019

Наукові публікації:
1.«Универсальное 
антропоморфное 
захватное 
устройстводля 
промышленного 
робота» д.т.н. 
Нестеренко С.А., д.т.н. 
Семенюк В.Ф., Кнюх 
А.Б., Садовец К.Л.- III 
Міжнародна науково-
практична 
конференція «СТПК-



2017»; Херсон, 12– 17 
вересня 2017 р. Стр.81-
82.
2. Универсальное 
антропоморфное 
захватное устройство 
для промышленного 
робота./Нестеренко 
С.А., Семенюк В.Ф., 
Кнюх А.Б., Садовец 
К.Л.//Вісник ХНТУ 
№2 (61), 2017 с. 84-88.
3. Стенд для 
дослідження 
мехатронних 
пристроїв логістичних 
систем / Є.П. 
Михайлов, О.Б. Кнюх, 
В.О. Козеровська // 
Подъемно-
транспортная 
техника, №2 (61), 2019  
с.60-74.
4. Михайлов Є.П., 
Кнюх О.Б., Тулюлюк 
Р.В., Панга Н.Д. 
Розробка роботу для 
процесу виробництва 
сонячних панелей. VІI 
українсько-
міжнародна науково-
практична 
конференція 
Інформатика. 
Культура. Техніка. 
Збірник тез доповідей. 
23-25.09.2019. м. 
Одеса, Україна с. 91-
92.
5. Особливості 
проектування та 
виготовлення пасових 
передач механізмів 
робота.  О.Б. Кнюх, 
А.В. Ткачьов, В.В. 
Гулько, Д.О. Гурьєв. 
Тези доповідей VІІІ  
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Інформатика. 
Культура. Технології»  
ІКТ2021  с. 122-124.

Наявність навчально-
методичних 
матеріалів з курсу:
1. Конспект  лекцій з 
дисципліни 
«Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування» / Укл.: 
Кнюх О.Б. – Одеса: 
ДУОП, 2021.
2. Методичні вказівки 
до лабораторних 
занять та виконання 
курсової роботи з 
дисципліни  
«Спеціалізовані 
комп’ютерні системи 
автоматизованого 
проектування» / Укл.: 
Кнюх О.Б. – Одеса: 
ДУОП, 2021.

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 



забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 4, 
11, 14.

386017 Чабан Сергій 
Григорович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
кандидата наук 

TH 078602, 
виданий 

06.03.1985, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010935, 
виданий 

26.04.1989

43 Наукові основи 
теорії та 
проектування 
об’єктів 
галузевого 
машинобудува
ння

Кандидат технічних 
наук за спеціальністю  
05.20.03 
«Експлуатація и  
ремонт 
сільгоспмашин й 
знарядь»

Академічна та та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 10, 
13,14,16

Підвищення 
кваліфікації  ТОВ 
«АДІС МОтор” з 
01.07.2021 по 
30.08.2021 обсягом 
180 академічних 
годин

Наукові публікації:
1. Тези доповіді. С.Г. 
Чабан, М.М. Малишев 
/ Оптимізація 
параметрів трансмісії 
магістральних 
автопоїздів. 12-й 
міжнародний 
симпозіум 
українських 
інженерів-механіків у 
Львові 28-29 травня 
2015 року 
2. Чабан С.Г. Розробка 
методики і результати 
випробувань 
сайлентблоківколісни
х транспортних 
засобів категорії М1 та 
N1 для 
агропромислового 
комплексу / Чабан 
С.Г., Кутяков Є.Ю. 
Аграрний вісник 
Причорномор’я. 
Випуск 78. Одеса 2015.
3 Чабан С.Г. 
Перспективні 
напрямки розвитку 
автомобілів для 
агропромислового 
компплексу/ 
Аграрний вісник 
Причорномор’я/ 



Dbgecr 90. Одеса  
2018с 164 – 171.
4 Чабан 
С.Г.,М.М.Малишев 
Покращення паливної 
економічності 
магістральних 
автопоїздів за рахунок 
оптимізації 
передаточних чисел 
трансмісії. Матеріали 
IVВсеукраїнської 
науково – практичної 
конференції 20 – 22 
вересня – Новітні 
шляхи створення, 
експлуатації, ремонту 
і сервісу автомобілів . 
Миколаїв – Коблево  
20 – 22 вересня 2018 
р.c.68 - 69
5 Чабан С.Г. Вплив 
конструкційних та 
експлуатаційних 
факторів на запас хода 
електромобілів./ 
Аграрний вісник 
Причорномор’я/ 
випуск 95. Одеса  
2019с 210 –218.

Методичні матеріали
1. Чабан С.Г., 
Колесніченко М.О. 
Методичні вказівки і 
контрольні завдання з 
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

386610 Михайлов 
Євген 
Павлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапора 

політехнічний 
інститут, рік 
закінчення: 

1969, 
спеціальність: 

23.01 
радіотехника, 

Диплом 
кандидата наук 

MTH 102083, 
виданий 

08.12.1974, 
Атестат 

доцента ДЦ 
090111, 

виданий 
14.05.1986

39 Сучасні 
тенденції 
створення 
автоматизован
их систем 
управління 
вантажопідйом
них машин

Кандидат технічних 
наук за спеціальністю 
05.12.01 – Теоретичні 
основи радіотехніки 
(диплом МТН 102083, 
від 08.12.1974)
Доцент кафедри 
конструювання та 
виробництва 
радіоапаратури 
(Атестат ДЦ 090111, 
від 14.05.1986)

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 8, 11, 13, 14, 20 

Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України:
1. Михайлов Є.П. 
Експериментальне 
визначення 
динамічних 
характеристик 
погашувача коливань 
/ І. І.Сидоренко, 
Є.П.Михайлов, О. А. 
Ткачев / Праці 
Одеського 
політехнічного 
університету. – Одеса, 
2015. – Вип. 2(46), с. 1-
7.. 
2. Михайлов Е.П. 
Экспериментальная 
оценка параметров 
пружинно-
шарикового 
буферного устройства  
/ В.Н. Лингур, 
Е.П.Михайлов, А.Б. 
Кнюх. // Подъемно-
транспортная 



техника. – 2015. –Вып 
1(45), с.4-14. 
3. Михайлов Є.П. 
Дослідження засобів 
переміщення 
мобільних роботів 
/Є.П.Михайлов, А. І. 
Скринник.  
Подъемно-
транспортная 
техника, №4 (56), 2017 
с. 67 – 72. 
4. Mykhaylov Yevgen. 
Verwendung von 
Laserscannern für 
lokale Navigation  der  
fahrerlosen  
Transportfahrzeugen. / 
Mykhaylov Yevgen, 
Lingur Valeriy, 
Matveiko Olga. 
Подъемно-
транспортная 
техника, №2 (58), 
2018 с.82-89. 
5. Михайлов Е. П. 
Стенд для испытания 
пружинно-
гидравлического 
тормоза. / Михайлов 
Е. П., Вудвуд А. Н., 
Кнюх А. Б. Подъемно-
транспортная 
техника, №2 (58), 
2018  с.47-56. 
6. Михайлов Є. П. 
Стенд для 
дослідження 
мехатронних 
пристроїв логістичних 
систем. / Михайлов Е. 
П., Кнюх О.Б., 
Козеровська В. О. 
Подъемно-
транспортная 
техника, №2 (61), 2019  
с.60-74

Наявність навчально 
методичних 
матеріалів з курсу:
1.  Конспект лекцій з 
дисципліни «Сучасні 
тенденції створення 
автоматизованих  
систем управління 
вантажопідйомних 
машин» для 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти, 
спеціальності: 133 - 
Галузеве 
машинобудування, 
освітня програма: – 
Підйомно-
транспортні, 
будівельні дорожні 
машини і обладнання. 
/ Укл.: Михайлов Є. П. 
– Одеса: ОП, 2021. -  
89  с. КЛ11940, 
02.09.2021,  №8106-
РС-2021
2. Методичні вказівки 
до лабораторних 
занять з дисципліни 
«Сучасні тенденції 
створення 
автоматизованих  
систем управління 



вантажопідйомних 
машин» для 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти, 
спеціальності: 133 - 
Галузеве 
машинобудування, 
освітня програма: – 
Підйомно-
транспортні, 
будівельні дорожні 
машини і обладнання. 
/ Укл.: Михайлов Є. П. 
– Одеса: ОП, 2021. -  
25   с. МВ11942, 
03.09.2021,  №8105-
РС-2021

Підвищення 
кваліфікації:
Навчання на семінарі 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету 
«Дистанційні освітні 
технології. Методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту» (06.03.18 
– 29.05.18). 
Посвідчення № 9 від 
29.05.18.
Стажування в ООО 
«Інтелект Груп 
Компані» з 01.09.2016 
р. по 29.09.2016 р. 
Участь у роботі літніх 
шкіл Summer_school 
2011 та Sommerschule 
2018.

Практична робота:
З 01.08.2005 по 
07.01.2012 р. 
працював за 
сумісництвом в 
Дочірньому 
підприємстві з 100%-
ою іноземною 
інвестицією "Сіменс 
Україна" 
консультантом із 
засобів автоматизації 
відділу збуту 
Департаменту 
"Промислова 
автоматизація та 
технології приводів" 
Управління 
Промисловості.
Керівницво постійно
діючим студентським 
науковим гуртком
Проводив наукове 
консультування 
фахівців установ, 
підприємств, 
організацій згідно з п. 
20. та Договорами про 
науково - технічне 
співробітництво між 
Південним філіалом 
ДП «Сіменс- Україна» 
(2015 -2018 р.), 
ТОВ«ТЕРІОН», ТОВ 
«Інвест Інжиніринг» 
(починаючи з 2020 р.) 



та Українсько-
німецьким навчально-
науковим інститутом 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету

385220 Семенюк 
Володимир 
Федорович

Директор, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
німецький 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
доктора наук 
ДT 008445, 

виданий 
31.05.1991, 

Диплом 
кандидата наук 

MTH 059570, 
виданий 

08.01.1971, 
Атестат 

доцента MДЦ 
092799, 
виданий 

12.11.1975, 
Атестат 

професора ПP 
012954, 
виданий 

29.01.1992

41 Оптимізація 
умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ 

Підвищення 
кваліфікації:
1. НТА «Підйомні 
споруди» 03.06-
27.06.2019

Навчально-методичні 
матеріали з курсу:
1. Навчальний 
посібник з 
дисципліни 
«Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ» для 
здобувачів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти, 
спеціальність: 133 - 
Галузеве 
машинобудування, 
освітня програма: 
Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і обладнання 
/ Укл.: Семенюк В.Ф., 
Лінгур В.М.– Одеса: 
ДУ «Одеська 
політехніка», 2021. – 
82 с.
2. Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ»  для 
здобувачів 
спеціальності 133 - 
«Галузеве 
машинобудування» 
спеціалізації 
«Підйомно-
транспортні, дорожні, 
будівельні машини та 
обладнання» / 
Семенюк В.Ф., Лінгур 
В.М. Одеса: ОНПУ, 
2021. - 63 с.
3. Методичні вказівки 
до практичних занять 
з дисципліни 
«Оптимізація умов 
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Участь в професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
Президент 
«Підйомно-
транспортної академії 
наук України»
Готовний редактор 
науково-виробничого 
журналу «Підйомно-
трансопртна техніка»
Заступник голови 
науково-методичної 
комісії з підйомно-
транспортних машин 
МОН України,
Член спеціалізованої 
ради Д 41.052.02 з 
захисту докторських 
дисертацій 
Державного 
університету «Одеська 
політехніка»

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 19, 20 .

 
 

  
 
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. Мати знання 
основ 

Кваліфікаційна робота Наукове консультування Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 



програмування 
систем 
автоматизованого 
керування, що 
використовуються 
в підйомно-
транспортних, 
будівельних, 
дорожніх машинах 
і обладнанні.

плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Сучасні тенденції 
створення 
автоматизованих 
систем управління 
вантажопідйомних 
машин

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на лабораторних заняттях, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

РН12. Знати 
методи розрахунку 
об’єктів галузевого 
машинобудування 
із застосуванням 
сучасного 
комп’ютерного 
програмного 
забезпечення та 
вміти 
використовувати 
сучасні 
інформаційні 
технології для 
рішення 
експериментальни
х і практичних 
завдань.

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

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН11. Вміти 
виконувати 
конструкторські 
розрахунки 
об’єктів галузевого 
машинобудування 
(підйомно-
транспортних, 
дорожніх машин 
та обладнання), 
використовуючи 
нормативну та 
довідникову 
інформацію на 
основі знань про 
конструкцію, 
принцип роботи, 
технічні 
характеристики, 
правила безпечної 
експлуатації, 
враховуючи 
результати 
науково-дослідних 
та випробувально-
конструкторських 
робіт.

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

Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ 

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН10. Вміти 
визначати 
технічний рівень 
та якість 
підйомно-
транспортних 
машин; 
розробляти 
документацію, 
щодо 
обслуговування, 
діагностики та 
ремонту підйомно-
транспортної 
техніки, поводити 
оптимізацію умов 
експлуатації цих 
машин.

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

Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ 

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН9. Розробляти і 
викладати 

Методика викладання 
професійних 

Лекції, модульні контрольні 
роботи, самостійна робота, 

Оцінювання після 
колективного обговорення 



спеціальні 
навчальні 
дисципліни в 
закладах вищої 
освіти.

дисциплін консультування, практичні 
заняття

на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Наукові основи теорії 
та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

РН8. Критично 
осмислювати, 
вибирати та 
використовувати 
необхідний 
науковий, 
методичний і 
аналітичний 
інструментарій 
для вирішення 
задач галузевого 
машинобудування в 
непередбачуваних 
умовах.

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

Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький.

Диференційований залік

Математичне 
моделювання 
технічних систем

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ 

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

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

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

Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький.

Диференційований залік

Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 



Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

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

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Наукові основи теорії 
та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ 

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Математичне 
моделювання 
технічних систем

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький.

Диференційований залік

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.

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

Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький.

Диференційований залік

Математичне Лекції, модульні контрольні Оцінювання після 



моделювання 
технічних систем

роботи, самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття

колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Методика викладання 
професійних 
дисциплін

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Наукові основи теорії 
та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

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

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

Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький.

Диференційований залік

Методика викладання 
професійних 
дисциплін

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Сучасні тенденції 
створення 
автоматизованих 
систем управління 
вантажопідйомних 
машин

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на лабораторних заняттях, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 



заліку.
Оптимізація умов 
експлуатації та 
ремонту ПТМ 

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

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

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

Методика викладання 
професійних 
дисциплін

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Наукові основи теорії 
та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

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

Кваліфікаційна робота Наукове консультуванн Перевірка на унікальність та 
наявність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Переддипломна 
практика

Пояснювально-
демонстраційний, 
репродуктивний, 
дослідницький.

Диференційований залік

Математичне 
моделювання 
технічних систем

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку



Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Наукові основи теорії 
та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

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

Математичне 
моделювання 
технічних систем

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Менеджмент і 
маркетинг 
інноваційної 
діяльності

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
заліку.

Методика викладання 
професійних 
дисциплін

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
на практичних заняттях, 
контрольні опитування на 
практичних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Сертифікаційні 
випробування об’єктів 
галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Спеціалізовані 
комп'ютерні системи 
автоматизованого 
проектування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.

Наукові основи теорії 
та проектування 
об’єктів галузевого 
машинобудування

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

Оцінювання після 
колективного обговорення 
при захисті курсової роботи, 
контрольні опитування на 
лабораторних заняттях, 
модульні контрольні роботи. 
Оцінювання відповідей на 
усному екзамені.



 


