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«Про завдання Університету щодо акредитації освітніх програм
III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти»
Акредитація освітньої програми є оцінюванням її якості та освітньої
діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності
стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також
досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв
оцінювання якості освітньої програми.
Акредитація починаючи з 01.09.2019 року здійснюється Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Акредитація є
добровільною і проводиться з ініціативи закладу вищої освіти, який має на меті
видавати дипломи державного зразка.
Протягом 2018-2019 років Університет акредитував у Міністерстві освіти і
науки України 47 освітніх програм (40% усіх програм), тим самим зберіг 1,6
млн.грн. (вартість акредитації у НАЗЯВО 44 тис.грн. за програму). Наразі є
потреба в первинній акредитації програм III (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти. Беручи до уваги те, що до 31.12.2020 року діють умови
експериментального захисту докторів філософії (Постанова КМУ від 06.03.2019 р.
№ 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії)
Університет за цей час повинен забезпечити покращення показників (критеріїв
НАЗЯВО) якості освітніх програм аспірантури та пройти акредитацію починаючи
з 2020 року за наявності випускників.
Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. про проблеми та
завдання Університету щодо акредитації освітніх програм III (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти
ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА:
1. Інформацію проректора Гаркавенко С.С. про завдання Університету щодо
акредитації освітніх програм III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти взяти до
відома.
2. Для успішного проходження акредитації освітніх програм деканам
факультетів, директорам інститутів та завідувачам кафедр забезпечити виконання
критеріїв НАЗЯВО щодо якості програм. Для цього:
2.1. Деканам факультетів та директорам інститутів:
2.1.1. Розробити програми розвитку факультетів та інститутів в контексті
Стратегії розвитку Університету на 2019-2023 pp.
Термін виконання до 31.12.2019 р.
2.1.2. Посилити контроль за успішністю аспірантів, підвищити ефективність
аспірантури (захист в строк) та мінімізувати втрати контингенту через
невиконання програми.
-

2.1.3. Посилити якість керівників (наукових консультантів), зокрема
посилити публікаційну та науково-дослідну роботу (керування державними,
госпдоговірними та ініціативними темами НДР, міжнародними проектами).
2.1.4. Призначаючи керівників (наукових консультантів) аспірантів
(докторантів) виходити з науково-дослідної активності НПП, наявності
бюджетних/госпдоговірних тем та його попереднього позитивного досвіду роботи
з дисертантами.
2.1.5. Забезпечити спроможність створення вчених рад з разового захисту
дисертацій докторів філософії, а саме виконання вимог до членів вчених рад,
зокрема: наявність не менше 3-х фахових публікацій, з яких одна у Scopus/WoS
за темою дисертанта, який виходить на захист без співавторства з ним же.
Термін виконання до 30.06.2020р.
Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів, директори
інститутів.
2.2. Завідувачам кафедр:
2.2.1. Здійснити моніторинг та перегляд освітніх програм III (освітньонаукового) рівня вищої освіти. З метою підвищення якості програм до перегляду
залучити стейкхолдерів.
2.2.2. Стимулювати науково-дослідну та публікаційну активність аспірантів,
участь у науково-дослідних роботах кафедри, міжнародній мобільності, грантових
проектах тощо.
2.2.3. Активізувати роботу кафедр щодо залучення до навчання в
аспірантурі обдарованої молоді - переможців і призерів Міжнародних та
Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт
щодо.
2.2.4. Забезпечити оновлення інформації про освітньо-наукові програми III
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти на сайті Університету, зокрема на
сторінках кафедр та у розділі Інформаційні пакети ЄКТС.
2.2.5. Забезпечити належну якість електронних навчально-методичних
комплексів дисциплін освітніх програм підготовки докторів філософії у МСОП.
Термін виконання: п. 2.2.1 до 25.10.2019p.; п.2.2.3 і 2.2.4 до 31.12.2019р.
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, завідувачі
кафедр.
3. На виконання 9-го критерію оцінювання якості освітньої програми
«Прозорість та публічність» (Положення про акредитацію освітніх програм
НАЗЯВО) створити на офіційному веб-сайті Університету сторінку для
оприлюднення нових освітніх програм або змін до існуючих в термін за 10 днів до
винесення на затвердження Вченою радою Університету з опцією зворотного
зв’язку для оперативного отримання відгуків від стейкхолдерів.
Термін виконання: до 20.10.2019р.
Відповідальні: проректор Чабан В.В., директор ЮЦ.
4. З метою підвищення якості підготовки аспірантів та докторантів, їх
своєчасного захисту, дозволити останнім (за умови позитивної атестації та
відсутності відставань від графіку підготовки дисертаційного дослідження)
працевлаштування не більше як 0,25 ставки за займаною посадою.
Термін виконання: постійно
Відповідальні: декани факультетів, директори інститутів, завідувачі
кафедр.
-

5.
З метою своєчасного проходження процедури акредитації освітніх
програм
III (освітньо-наукового) рівня вищої освіти забезпечити належне
виконання критеріїв якості та підготовку звіту з самооцінювання та подати заявку
на акредитацію до НАЗЯВО згідно графіку (табл.).
Табл. Графік акредитації освітніх програм III (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти
№

Освітні програма III
(освітньо-наукового)
рівня вищої освіти

Гарант

Графік
акредитації

Випуск
2020 р.
(осіб)

Випуск
2021 р.
(осіб)

Квітень 2020

3

3

Д.т.н. проф.
Галавська Л.Є
д.е.н. доц.
Моргулець О.Б.
д.т.н. доц. Будаш Ю.О.

Квітень 2020

1

6

Травень 2020

2

1

4

Технології легкої
промисловості
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Хімічні технології та
інженерія
Менеджмент

д.е.н., проф. Касич А.О.

Травень 2020

3

1

5

Дизайн

д.т.н. проф. Пашкевич K.JI.

Червень 2020

3

4

6
7

Економіка
Матеріалознавство

д.е.н., проф. Денисенко М.П.

Червень 2020

1

д.т.н. проф. Супрун Н.П.

2021 р.

-

2
2

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
Маркетинг

д.т.н. проф. Злотенко Б.М.

2021 р.

д.т.н. проф. Здоренко В.Г.

2021 р.

2

1

д.е.н., доц. Біловодська 0 . А.

2022 р.

-

-

Г алузеве
машинобудування
Метрологія та
інформаційновимірювальна техніка
Право
Промислова фармація

д.т.н. проф. Бурмістенков О.П.

2022 р.

1

-

д.т.н. проф. Хімічева Г.І.

2022 р.

2

д.ю.н., доц. Ковальчук А.Ю.

2023 р.

-

д. фарм. н., проф. Діхтярьов С.І.

2023 р.

1
2
3

8

9

10
11
12

13
14

Всього:

1

-

-

-

18

21

Відповідальні: проректор Гаркавенко С.С., декани факультетів, директор
ННІПТ, завідувач ВДіА.
Термін виконання - згідно графіку.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора Гаркавенко С.С.

