
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова

Освітня програма 4981 Технології захисту навколишнього середовища

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

Назва ЗВО Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 4981

Назва ОП Технології захисту навколишнього середовища

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Cпеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Петрушка Ігор Михайлович, Мандебура Анастасія Юріївна, Бородіна
Наталія Анатоліївна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

Лариса Яцкова

Дати візиту до ЗВО 25.05.2020 р. – 27.05.2020 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП http://www.nuos.edu.ua/university/samoanliz/samoanaliz-osvitnikh-
program/1856/

Програма візиту експертної групи http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/akredytatsiya-ta-
litsenzuvannya/ekspertni-grupi/

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОП критеріям акредитації відповідає.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (далі - НУК ім. адм. Макарова) є одним із
небагатьох університетів з східного регіону України, якій готує фахівців за спеціальністю 183 Технології захисту
навколишнього середовища. ОП «Технології захисту навколишнього середовища» НУК ім. адм. Макарова є
унікальною, оскільки зосереджена на джерелах забруднення водного середовища и методів їх нейтралізації, що
визначено специфікою ЗВО. Аналіз ОП та ознайомлення з освітньою діяльністю ЗВО в цілому дозволив визначити
10 сильних сторін за визначеними у звіті критеріями, у тому числі: 1. Розроблена та впроваджена в Університеті
система забезпечення якості освітньої діяльності сформувала сприятливе освітнє середовище. 2. В ЗВО розроблені
чітко виражені та доступні документи, що визначають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. 3. На кафедрі
екології та природоохоронних технологій, яка є випусковою, формується наукова школа за напрямом
«Природоохоронні технології». 4. За ОП існує практика виїзних занять-екскурсій на підприємства і організації, які є
роботодавцями, та залучення фахівців цих підприємств під час навчального процесу. 5. Випускаюча кафедра
створила свої філії: 1) при управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації; 3) при
виконавчому комітеті Миколаївської міської ради. Всього за 9-ма критеріями, що оцінювалися, відмічено 18
позитивних практик. Найбільш вагомими та прогресивними з них є: 1. В ЗВО розроблено «Положення про порядок
організації та проведення дуального навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова». З 2020/2021 навчального року в НУК ім. адм. Макарова планується розпочати підготовку першої групи
студентів за дуальною формою освіти. За даною ОП також планується введення дуальної форми освіти. 2. Участь
викладачів та здобувачів вищої освіти в конкурсах для здобуття стипендій або грантів міжнародних організацій і
фондів, таких, як Німецька Служба Академічних Обмінів, Фонд Олександра фон Гумбольдта, Програма Фулбрайта,
IREX (США), Фонд "Освіта для демократії", програм "Еразмус+", "Горизонт 2020". 3. Питанням академічної
доброчесності та антіплагіату присвячені окремі сторінки офіційного сайту Університету. 4. НПП мають можливість
підвищувати свою кваліфікацію в Університеті шляхом прослуховування спеціальних курсів, у тому числі: вивчення
англійської мови; з психологопедагогічних знань; користування інформаційними системами віртуального
навчального середовища; дистанційного навчання. 5. На сторінці проєкту програми додатково відображена
інформація щодо етапів обговорення ОП.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Університет має загальні слабкі сторони для всіх ОП. По-перше, правила прийому до НУК ім. адм. Макарова не
включають інформацію щодо строку дії ліцензії та терміну акредитації освітніх програм, а також не надають
узагальнену інформації стосовно конкретної освітньої програми, що ускладнює сприйняття умов вступу. По-друге,
недостатня інформативність кафедральних веб-сторінк щодо наукової і освітньої діяльності викладачів. По-трете,
здобувачі вищої освіти ще не в повній мірі розуміють свої можливості в питаннях розробки та удосконал ення
освітніх програм, а також впливу на освітній процес ЗВО. Слабкими сторонами ОП та її освітніх компонент є: не
розкрита вибіркова складова; робочі програми навчальних дисциплін хоча і структурно нагадують силабуси, але
вони не в повній мірі відображають набуття здобувачами компетентностей, у тому числі, соціальних навичок,
взаємозв’язок дисциплін, тощо. Всього ЕГ під час акредитації визначила 13 недоліків. Основними з них є: 1. В ОП
відсутня структурно-логічна схема, розділ ОП «Форма атестації здобувачів» сформульована в невідповідності до
Стандарту, «Матриці відповідності» також мають відмінності від Стандарту. 2. В ОП і в навчальному плані відсутня
переддипломна практика. 3. Порівняльний аналіз ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» та ОП
«Технології захисту навколишнього середовища», які реалізуються на випускній кафедрі, показав, що назви
професій в обох програмах визначені не коректно, оскільки освітні програми відносяться до різних галузей знань і
надають різні компетентності. За даним елементом склалося враження, що фахівці за ОП, що акредитується,
набувають лише часткових компетентностей від ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища», що не є
вірним. Також, на сторінці ОП надано перелік професій, який не співпадає з переліком професій за ОП. 4. На
сторінці ОП надана інформація про конкурсні предмети для вступу, але вона не відображає умови вступу (на основі
ОКР «молодший спеціаліст» чи на основі ПЗСО; бюджетна форма навчання чи небюджетна; заочна чи денна форма
навчання). 5. В НУК кім адм. Макарова відсутня гнучка система рейтингування НПП за основними показниками
їхньої діяльності, а саме навчально-методична робота та наукова діяльність. 6. Існує необхідність заміни меблів,
ремонту деяких приміщень та оновлення технічних засобів. 7. Ознайомлення з документами Університету
ускладнено для здобувачів-іноземців та потенційних вступників-іноземців, оскільки не всі сторінки сайту
розкриваються на його англомовній версії. Базуючись на визначених слабких сторонах та недоліка, а також
використовуючи сильні сторони та позитивні практики інших ЗВО, ЕГ в цілому надано 25 рекомендацій з
удосконалення ОП, які представлені в розділі 4 цього звіту (за кожним критерієм). НУК ім. адм. Макарова до
акредитації ОП ставиться як до зовнішнього забезпечення якості вищої освіти і віднеслося відповідально до всіх
процесів акредитації ОП, особливо до рекомендацій ЕГ, які були надані на фінальному брифінгу.
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III. Аналіз

У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК ім. адм. Макарова) визначено його
місію та стратегію
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/7f1/%D0%A6%D0%86%D0%BB%D1%96.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F.%20%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf). Місія НУК ім. адм.
Макарова полягає у забезпеченні стійкого економічного росту і посиленні ролі України, як європейської держави на
основі задоволення потреб суспільства і всіх суб’єктів ринку та наукових послуг у висококваліфікованих спеціалістах
на рівні, що вимагає європейське та світове товариство; підготовку гармонійно розвинених соціально активних,
творчих висококваліфікованих, конкурентоздатних, мобільних, здатних до саморозвитку і самоудосконалення
випускників, затребуваних суспільством; отримання нових фундаментальних наукових знань і визначення способів
їх інноваційного використання в практичній діяльності; підтримці наявних і формуванні нових культурних
традицій. Основними стратегічними цілями НУК ім. адм. Макарова є:забезпечення якості освіти, підвищення
наукового інноваційного потенціалу університету; створення системи управління знаннями, трансферу результатів
інтелектуальної діяльності, формуванні корпоративної культури, стимулюючої інноваційну активність і зростання
творчої ініціативи; розвиток соціального партнерства інституту, перехід до нових організаційних форм кооперації і
співпраці з освітніми, науково-дослідними і виробничими організаціями, установами соціальної сфери і бізнесу;
створення і розвиток сучасної ефективної інфраструктури для забезпечення якості освітньої діяльності університету;
підвищення ефективності і «прозорості» управління за рахунок застосування сучасних методів менеджменту і
громадського контролю якості освіти. Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії закладу і визначені в
меті ОП: підготовка висококваліфікованого, конкурентоздатного бакалавра зі спеціальності 183 «Технології захисту
навколишнього середовища», формування загальних та професійних компетентностей, необхідних для вирішення
природоохоронних завдань. При цьому в меті ОП не в достатній мірі відображена її унікальність. Відповідно до
відомостей самооцінювання – унікальність освітньої програми полягає у здатності розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми технічного і технологічного характеру у сфері екології,
охорони довкілля, збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування
теоретичних основ та методів технологій захисту навколишнього середовища, та характеризується комплексністю і
невизначеністю умов. Разом з цим, при зустрічі з викладачами було з’ясовано, що унікальністю ОП є зосередження
на джерелах забруднення водного середовища и методів їх нейтралізації.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб
заінтересованих сторін, що підтверджується кількістю договорів про співпрацю, партнерство, стажування (ТОВ
«Ліміт Плюс», управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, Тернопільській
національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Природній заповідник «Єланецький степ»,
Миколаївська загальноосвітня школо І-ІІІ ступенів № 57 імені Т.Г. Шевченка), наявністю філіалів (при управлінні
екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, при міській Раді та міськвиконкомі м.
Миколаєва, при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради), а також Меморандумом про співпрацю з
Міністерством Екології та природних ресурсів України від 21.05.2019 р. Моніторинг потреб заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) здійснюється під час зустрічей та через сторінку факультету екологічної та техногенної безпеки НУК
у соціальних мережах (https://www.facebook.com/fetb.nuk/posts/616605985807401?
__xts__[0]=68.ARBoNPjpfPsmlaPRiPLJ-L5GNv5afVkIGStX52vZbZD27oJygrz0xzOAkizjpEguQ0vrZ-
FOpaPxzY9nbTr1_NLBxEDASaeQHkoV6mPCXk1UShC2j6ladMN5bckcvtJhkIA0Xw8rV-
aVvzOgsCxDZxJnclayxkdT32BJz0XEVzBx-Zkeh-
8av3TUoSfwsApNLM9fdyNH_fxzUnbZZ5_GVjYcymFxCdGsT7RY2Ep4AGR3tOeHcrCsUWDyyba3C4QALgNiWncgjEMtG7
HrGsiOBr4jDsmwUU-iPRecEUSGHxM31AB9QWrV2WwqdI1K3KxBQl0kyBIt9uPfuRm1TvX7uDc&%3B__tn__=-R). Під
час проведення зустрічі із роботодавцями, було підтверджено, що постійно проводиться моніторинг позиції
роботодавців щодо програмних результатах ОП і їх думка та потреби враховуються
http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/2c4/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F_18
3_3.pdf. Опитування (під час зустрічей в рамках онлайн візиту ЕГ) здобувачів, викладачів, випускників та
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адміністрації університету також підтвердило їх участь в формуванні цілей освітньої програми та програмних
результатів навчання. Експертній групі були представлені результати опитувань, деяка інформація щодо
результатів опитувань розміщена на сайті ЗВО
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/0e2/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%96%D0%B2.pdf).

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі ОП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього
середовища" та програмні результати навчання базуються на Стандарті вищої освіти України (затверджено і введено
в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1241), якій сформовано відповідно до вимог
Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; Постанов Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.15 року № 266 та ДК
003:2010 «Класифікатор професій» (На зміну ДК 003:2005) від 28.07.2010 № 327 Наказ Держспоживстандарту
України.

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Аналіз освітніх компонент ОП 183 «Технології захисту навколишнього середовища" та їх робочих програм дозволив
зробити висновок, що освітня програма досягненню програмних результатів навчання через вивчення дисциплін,
які дозволяють набути здобувачам основних професійних компетентностей та додаткових програмних результатів
(ПР15-ПР17). Освітньо-професійна програма (ОПП) визначає: передумови доступу до навчання; орієнтацію та
основний фокус програми; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-професійного ступеня бакалавра;
перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця,
сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти. Аналіз наповнення
компонентів ОП, результати навчання і набуті компетентності відповідають вимогам сьомого рівня Національної
рамки кваліфікацій (бакалаврський РВО).

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони: 1. Унікальністю ОП, яка полягає у зосередженні на джерелах забруднення водного середовища і
методів їх нейтралізації. 2. ОП побудована з урахуванням тенденцій розвитку галузі. Позитивні практики: 1.
Створена дієва система взаємозв'язків з випускниками, замовником та потенційними роботодавцями, яка базується
на постійній взаємодії з метою удосконалення освітньої програми та освітнього процесу в цілому.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. В меті ОП не в достатній мірі відображена її унікальність. Рекомендації
щодо удосконалення: 1. При перегляді ОП в формулюванні мети ОП відобразити її унікальність.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.
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ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими і не перешкоджають
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Зміст ОП враховує вимоги відповідного Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня за
спеціальністю 183 «Технологія захисту навколишнього середовища» затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України 13 листопада 2018 р. № 1241. Сукупність результатів навчання, які описані в ОП загальними та
спеціальними (фаховими) компетентностями забезпечено динамічною комбінацією знань, умінь, навичок. Загальні
та фахові компетентності відповідають дескрипторам НРК і наведені у таблицях (матриця відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньої програми та матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами ОП). Близько 79 % обсягу ОП спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних
(фахових) компетентностей за спеціальністю, що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти. Загальні
компетентності корелюються з описом відповідного рівня НРК. Випускникам ОП «Технологія захисту
навколишнього середовища», присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр з технології захисту
навколишнього середовища (технолог-еколог) ”, що відповідає сьомому рівню НРК України. Обсяг освітньої
програми складає 240 кредитів, що відповідає вимогам Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системі (ЄКТС) для першого (бакалаврського) рівня. Загальний обсяг обов’язкових дисциплін ОП складає 169
кредитів (тобто 70,4 % від загального обсягу ОП у кредитах) з яких до загальних компонентів відноситься 66
кредитів, а до професійних - 103 кредити, що відповідає вимогам забезпечити мінімум 50 % обсягу освітньої
програми на загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, що визначені Стандартом вищої освіти
для першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища"
(затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1241). Обсяг у кредитах
ЄКТС, що відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти складає 71 (тобто 29,5 % від загального
обсягу ОП у кредитах), що також відповідає вимогам вказано Стандарту вищої освіти. Зміст ОП має чітку структуру;
освітні компоненти, включені до ОП, становлять логічну взаємопов'язану систему та в сукупності дають можливість
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Процес навчання за ОП регулюється документом
«Тимчасове Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені
адмірала Макарова» http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1420).

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

Аналіз ОП показав, що зміст ОП має чітку структуру та логічну послідовність, але при цьому в ОП відсутня
структурно-логічна схема. Освітня програма викладена на сайті ЗВО
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/osvitni-programy.php). В цілому, освітні компоненти, що внесені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання. Разом з тим в ОП не достатньо розкрита вибіркова складова, форма атестації здобувачів в ОП
сформульована в неповній невідповідності до Стандарту, матриці відповідності також мають відмінності від
Стандарту.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Аналіз ОП показав, що зміст ОП відповідає предметній галузі заявленої для неї спеціальності. Освітні компоненти
враховують теоретичну та практичну підготовку здобувачів за даною спеціальністю та рівнем освіти. Робочі
програми освітніх компонент ОП (навчальних дисциплін) розроблені за формою силабусу та розміщені на сайті ЗВО
на сторінці кафедри (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/1988/). Освітні компоненти ОП дозволяють досягти
програмні результати навчання, і вони відповідають предметній області, яка регламентується в тому числі і
галузевими вимогами.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.
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В НУК ім. адм. Макарова існують умови для формування індивідуальної освітньої траєкторії, що регулюється
наступними документами: «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1420), «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком процесу у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=2042). Аналіз ОП та зазначених вище Положень дозволив зробити висновок, що ОП передбачає
можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії (71 кредит ЄКТС, що складає 29,5 %). Зустріч На
зустрічі під час онлайн візиту ЕГ студенти підтвердили, що мають змогу обрати вибіркові дисципліни.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

ОП у відповідності до «Тимчасове положення про організацію та проведення практики студентів Національного
університету кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1592) передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти шляхом проходження навчальної
практики. У навчальному плані за даною ОП визначено обсяг проведення виробничої практики, яка проводиться на
третьому курсі у 6 семестрі, 6 кредитів ЄКТС. Разом з цим в ОП і в навчальному плані відсутня переддипломна
практика, що значно ускладнює набуття компетентностей ОП. В результаті проведення бесід із здобувачами
встановлено, що їх задоволеність компетентностями, набутими під час практики, має високий рівень, оскільки
здобувачі сприймають її, як можливість промоделювати майбутню професійну діяльність. Експертній групі надано
щоденники та звіти з проходження студентами переддипломної практики.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Специфіка ОП передбачає в обов’язковому порядку формування у здобувачів соціальних навичок, тому зміст ОП та
робочих програм навчальних дисциплін направлений на набуття здобувачами вищої освіти необхідних соціальних
навичок (Soft Skills). Викладачі за ОП проходить підвищення кваліфікації
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1444), керівництво ЗВО зацікавлене і
підтримує підвищення кваліфікації своїх співробітників в інших закладах, що є позитивною практикою, при цьому
приділяється значна увага професійним напрямам (англійська мова, українська мова, педагогіка, психологія, тощо),
які дозволяють впроваджувати в практику дисциплін елементи педагогічної майстерності, які направлені на
формування у здобувачів соціальних навичок.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Посадова інструкція техніка-еколога (3211 відповідно до Класифікатора професій) розроблена та затверджена
Міністерством екології та природних ресурсів України (http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?
id_doc=70161). ОП дозволяє набути компетентностей визначених заявлених в типовій посадовій інструкції.
Професійні стандарти за спеціальностями «3212 Інспектор з використання водних ресурсів», «3212 Інспектор з
охорони природи», «3212 Технік (природознавчі науки)», «3439 Інспектор державний з техногенного та
екологічного нагляду», «3439 Організатор природокористування» не розроблені. Порівняльний аналіз ОП
«Екологія та охорона навколишнього середовища» та ОП «Технології захисту навколишнього середовища», які
реалізуються на випускній кафедрі, показав, що назви професій в обох програмах визначені не коректно, оскільки
освітні програми відносяться до різних галузей знань і надають різні компетентності. За даним елементом склалося
враження, що фахівці за ОП, що акредитується, набувають лише часткових компетентностей від ОП «Екологія та
охорона навколишнього середовища», що не є вірним. Також, на сторінці ОП надано перелік професій, який не
співпадає з переліком професій за ОП.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Детальне ознайомлення з ОП та відповідним навчальним планом дозволило встановити, що обсяг освітньої
програми та окремих освітніх компонентів дозволяють досягти цілей і програмних результатів навчання.
Підтверджено, що загальний бюджет навчального часу складає 240 кредитів ЄКТС (7440 годин), з яких обсяг
аудиторних становить 3740 годин (51,9%), а обсяг самостійної роботи здобувачів складає 4500 годин. Самостійна
робота забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної
дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, курси лекцій, практикуми,
навчально-лабораторне обладнання, електронно-обчислювальна техніка. При зустрічі з здобувачами ЕГ отримала
підтвердження, що фактичне навантаження здобувачів відповідає ОП та навчальному плану.
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9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

В ЗВО розроблено «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=2052). У процесі впровадження дуальної форми навчання фахівцями Університету вивчено світовий
та вітчизняний досвід підготовки студентів за дуальною формою освіти. На сьогоднішній день Університетом
проведено попередні перемови з провідними підприємствами Миколаївського регіону, а саме ТОВ СП НІБУЛОН, АТ
«ЗАВОД; ЕКВАТОР», «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ «ЗОРЯ» –
«МАШПРОЕКТ», ТОВ «МСП Ніка-Тера», ТОВ «Компанія Ліміт П люс», ТОВ «Прометей» щодо запровадження
дуальної форми освіти. Дані стейкхолдери надали свою попередню згоду за даним питанням. З 2020/2021
навчального року в НУК ім. адм. Макарова планується розпочати підготовку першої групи студентів за дуальною
формою освіти. За даною ОП також планується введення дуальної форми освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: 1. Керівництво ЗВО зацікавлене і підтримує підвищення кваліфікації своїх співробітників в інших
закладах, що є позитивною практикою, при цьому приділяється значна увага професійним напрямам (англійська
мова, українська мова, педагогіка, психологія, тощо), які дозволяють впроваджувати в практику дисциплін
елементи педагогічної майстерності, які направлені на формування у здобувачів соціальних навичок. Позитивні
практики: 1. В ЗВО розроблено «Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». З 2020/2021 навчального року в НУК ім.
адм. Макарова планується розпочати підготовку першої групи студентів за дуальною формою освіти. За даною ОП
також планується введення дуальної форми освіти.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

Слабкі сторони: 1. В ОП не розкрита вибіркова складова. Недоліки: 1. В ОП відсутня структурно-логічна схема,
розділ ОП «Форма атестації здобувачів» сформульована в невідповідності до Стандарту, «Матриці відповідності»
також мають відмінності від Стандарту. 2. В ОП і в навчальному плані відсутня переддипломна практика, що значно
ускладнює набуття компетентностей ОП. 3. Порівняльний аналіз ОП «Екологія та охорона навколишнього
середовища» та ОП «Технології захисту навколишнього середовища», які реалізуються на випускній кафедрі,
показав, що назви професій в обох програмах визначені не коректно, оскільки освітні програми відносяться до
різних галузей знань і надають різні компетентності. За даним елементом склалося враження, що фахівці за ОП, що
акредитується, набувають лише часткових компетентностей від ОП «Екологія та охорона навколишнього
середовища», що не є вірним. Також, на сторінці ОП надано перелік професій, який не співпадає з переліком
професій за ОП. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Переглянути ОП з метою відображення в ній структурно-
логічної схеми, вибіркової складової та навчальних і переддіпломних практик, а також приведення її у відповідність
до Стандарту вищої освіти в частинах розділу ОП «Форма атестації здобувачів» та «Матриці відповідності». 2.
Провести порівняльний аналіз ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» та ОП «Технології захисту
навколишнього середовища», які реалізуються на випускній кафедрі, особливо в частині визначення назви
професій. При цьому звернути увагу, що освітні програми відносяться до різних галузей знань і надають різні
компетентності. 3. Привести у відповідність до змісту ОП сторінку ОП на сайті ЗВО. 4. Впровадити в ЗВО практику
розробки силабусів, що не є принциповим, оскільки робочі програми освітніх компонент ОП (навчальних
дисциплін) розроблені за формою силабусу і потребують лише незначного удосконалення.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є суттєвими.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Правила прийому до НУК ім. адм. Макарова (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-
priyomu-do-nuk/) розроблені Приймальною комісією ЗВО відповідно до законодавства України, у тому числі Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admission-to-the-university/).
Правила прийому на навчання за ОП визначені Правилами прийому до НУК ім. адм. Макарова, вони в цілому є
чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті НУК ім.
адм. Макарова (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/). Разом з цим Правила прийому до
НУК ім. адм. Макарова не включають інформацію щодо строку дії ліцензії та терміну акредитації освітніх програм, а
також не надають узагальнену інформації стосовно конкретної освітньої програми, що ускладнює сприйняття умов
вступу. Вибір інформації щодо умов вступу за ОП вимагає багато часу і не всі вступники мають достатній рівень її
зрозуміти. На сайті ЗВО в розділі «Абітурієнту» розміщено підрозділ «Спеціальності» де потенційний здобувач
може ознайомитись з усіма ОП Університету і перейти на сторінку кожної з освітніх програм закладу на якій
розміщено загальну інформацію про ОП та надано перелік конкурсних предметів. Проведений аналіз Правил
прийому до НУК ім. адм. Макарова показав, що вступ здобувачів вищої освіти на ОП на основі ПЗСО здійснюється
за сертифікатами ЗНО: за бюджетною формою – 1) українська мова та література, 2) математика, 3) біологія або
фізика; за небюджетною формою – 1) українська мова та література, 2) математика, 3) біологія або іноземна мова.
Вступ здобувачів вищої освіти на основі ОКР «молодший спеціаліст» здійснюється за сертифікатами ЗНО з
української мови і література та за результатами здачі фахового вступного випробування з математики, яке
проводиться у формі екзамену/співбесіди. Для вступників на базі диплому «молодший спеціаліст» на сайті ЗВО
розміщені програми вступних випробувань (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/programi-vstupnikh-
viprobuvan/dlya-vstupnikiv-na-bazi-diplomu-molodshogo-spetsialista/). За результатами проведених бесід в фокус-
групах зі здобувачами вищої освіти та випускниками, отримано позитивні відгуки про доступність сайту при вступі
на дану ОП і роботу приймальної комісії. Дискримінаційних положень в тексті Правила прийому до НУК ім. адм.
Макарова експертною групою не виявлено.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

В цілому Правила прийому на навчання до НУК ім. адм. Макарова враховують особливості освітніх програм, у тому
числі ОП, що акредитується, шляхом визначення конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) – Додатки 3 та 5 «Правил прийому до НУК ім. адм.
Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-priyomu-do-nuk/). На сторінці ОП
надана інформація про конкурсні предмети для вступу (http://www.nuos.edu.ua/applicants/specialties/34/59/), але
вона не відображає умови вступу (на основі ОКР «молодший спеціаліст» чи на основі ПЗСО; бюджетна форма
навчання чи небюджетна; заочна чи денна форма навчання).

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Визнання результатів навчання здобувачів, отриманих в інших ЗВО, регулює ряд документів Університету:
«Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1417), «Положення про організацію права на академічну мобільність у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1386) та «Правила прийому до НУК ім. адм. Макарова». Також, у здобувачів вищої освіти є
можливість для визнання результатів навчання в рамках міжнародної академічної мобільності, що визначено у
«Положенні про організацію права на академічну мобільність у Національному університеті кораблебудування імені
адмірала Макарова» http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386). На теперішній
час на даній освітній програмі ще не було запитів (звернень) щодо визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти чи закордоном.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

НУК ім. адм. Макарова не розроблено окремий документ, який регулював можливість здобувачам вищої освіти
зараховувати свої здобутки у неформальній освіті.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Сильні сторони: 1. На сайті ЗВО в розділі «Абітурієнту» розміщено підрозділ «Спеціальності» де потенційний
здобувач може ознайомитись з усіма ОП Університету і перейти на сторінку кожної з освітніх програм закладу на
якій розміщено загальну інформацію про ОП та надано перелік конкурсних предметів. Позитивні практики: 1. У Для
вступників на базі диплому «молодший спеціаліст» на сайті ЗВО розміщені програми вступних випробувань.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Слабкі сторони: 1. Правила прийому до НУК ім. адм. Макарова не включають інформацію щодо строку дії ліцензії та
терміну акредитації освітніх програм, а також не надають узагальнену інформації стосовно конкретної освітньої
програми, що ускладнює сприйняття умов вступу. Недоліки: 1. На сторінці ОП надана інформація про конкурсні
предмети для вступу (http://www.nuos.edu.ua/applicants/specialties/34/59/), але вона не відображає умови вступу (на
основі ОКР «молодший спеціаліст» чи на основі ПЗСО; бюджетна форма навчання чи небюджетна; заочна чи денна
форма навчання). 2. НУК ім. адм. Макарова не розроблено окремий документ, який регулював можливість
здобувачам вищої освіти зараховувати свої здобутки у неформальній освіті. Рекомендації щодо удосконалення: 1. До
Правил прийому до НУК ім. адм. Макарова включити інформацію щодо строку дії ліцензії та терміну акредитації
освітніх програм, а також розглянути можливість надання узагальненої інформації стосовно конкретної освітньої
програми. 2. В Правила прийому до НУК ім. адм. Макарова надавати інформацію стосовно реальних можливостей
навчання за ОП осіб з особливими потребами. 3. На сторінці ОП (сайт) інформацію відокремити одну від одної,
створити певні блоки. Наприклад, блок «Силабуси» чи «»Робочі програми», які будуть відкриватися в окремій
сторінці сайту. 4. Ввести для викладачів та здобувачів курси з вивчення української мови, на кшталт курсів з
вивчення англійської мови, які впроваджені в Університеті. 5. Розробити рейтинги викладачів відокремивши
навчально-методичну роботу та публікаційну активність, тобто зробити декілька рейтингів. 6. Розглянути
можливість визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма та освітній процес за ОП загалом відповідає визначеному критерію, а вищезазначені недоліки не є
суттєвими.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Для аналізу відповідності освітньої програми цьому підкритерію були проаналізовані «Тимчасове положення про
організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»,
«Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова», «Положення про організацію самостійної роботи студентів у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова», сама ОП, у тому числі, матриця відповідності програмних результатів
навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання, а також робочі програми навчальних дисциплін,
індивідуальні плани студентів, результати анкетування здобувачів, сайт ЗВО та інші матеріали. Відповідно до
зазначеного вище освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: навчальні заняття, самостійна
робота, практична підготовка, контрольні заходи. Для досягнення програмних результатів навчання
використовується різні методи навчання: словесний; практичний; наочний; робота з навчально-методичною
літературою та відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами
навчання; дослідницький. Електронною платформою навчання, у тому числі дистанційного, в Університеті є
програма Moodle (http://de.nuos.edu.ua), де здобувачі мають можливість отримувати будь-яку інформацію за
освітнім процесом шляхом автентифікації, також за ОП потужно використовується платформа Google Classroom.
Вільний доступ здобувачів вищої освіти до методичних матеріалів освітніх компонентів за ОП здійснюється через
пароль, який надається кожному студенту. Також у здобувачів є можливість використання окремого комп’ютера
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кафедри екології та природоохоронних технологій на якому зберігаються усі методичні та допоміжні матеріали за
навчальними дисциплінами, використовувати репозитарій бібліотеки та сайт кафедри. Форми оцінювання рівня
досягнення результатів навчання здобувачами включають: усне та письмове опитування, тестування, захист
лабораторних та індивідуальних робіт, заліки, екзамени. Для студентів підготовлені роздаткові матеріали, кейси,
ділові ігри, презентації тощо. Здобувачі мають змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням
власного творчого потенціалу, особистісного росту та своїх професійних інтересів. Роботодавці залучаються до
освітнього процесу, у тому числі для викладення теоретичного матеріалу та проведення практичних занять, також
проводиться велика кількість практичних занять-екскурсій на підприємства та організації м. Миколаїв. Відтак,
форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОП цілей та програмних результатів
навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Для отримання
інформації про розклад занять та можливі зміни у ньому здобувачі користуються розкладом
(http://www.nuos.edu.ua/students/rozklad-ispytiv/).

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

Робочі програми навчальних дисциплін мають розділи «Опис навчальної дисципліни», «Мета та завдання
навчальної дисципліни» (компетентності та результати навчання за навчальною дисципліною), «Програма
навчальної дисципліни», «Структура навчальної дисципліни», «Теми практичних занять», «Теми лабораторних
занять», «Самостійна робота», «Індивідуальні завдання», «Методи контролю» (розподіл балів, які отримали
студенти; шкала оцінювання: національна та ECTS; критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів),
«Методичне забезпечення», «Методи навчання», «Рекомендована література». У сукупності надана в робочих
програмах інформація у повній мірі інформує здобувачів вищої освіти щодо цілей, змісту та програмних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Робочі програми навчальних
дисциплін, у тому числі вибіркових, та навчальні плани за ОП розміщені на сторінці випускаючої кафедри у розділі
«Освітні програми» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/1988/). Під час зустрічі із здобувачами було
встановлено, що їм на першому занятті з кожної дисципліни викладачі озвучують інформацію надану в робочих
програмах. Каталог вибіркових курсів розміщений на сайті Університету
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2005).

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

В Університеті створена Рада молодих науковців http://www.nuos.edu.ua/science2/rada-molodikh-naukovtsiv/).
Випускаюча кафедра створила свої філії: 1) при управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської
облдержадміністрації; 3) при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради. Випускаючою кафедрою
проводяться науково-дослідні роботи, у тому числі на замовлення роботодавців. Наприклад, Науково-технічна
(експериментальна) розробка молодих учених, яка фінансується за рахунок державного бюджету: тема 2111
«Розробка технології отримання та безпечного акумулювання водню з сірководню Чорного моря» (0117U007283).
Також на кафедрі виконуються ініціативні науково-дослідні роботи: «Розробка заходів та технологій захисту
довкілля від забруднень» (0120U100038). Серед господдоговірних тематик найбільш вагомими за даною ОП є
роботи, які виконуються на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської
ради: «Виконання проектних розробок у сфері охорони навколишнього природного середовища (визначення норм
утворення побутових відходів для Міста Миколаєва)» (0120U100032); «Виконання проектних розробок у сфері
охорони навколишнього природного середовища (дослідження морфології побутових відходів для Міста
Миколаєва)» (0120U100032). В Університеті існує потужна бібліотека (http://lib.nuos.edu.ua/). В реєстрі бібліотеки є
унікальні видання минулих сторічь. Бібліотечний фонд постійно оновлюється, у тому числі періодичними
виданнями за фаховим спрямуванням ОП. І для викладачів і для здобувачів надається доступ до наукометричних
баз даних. Спочатку, у 2017 і 2018 рр. завдяки перемозі у Всеукраїнських відбіркових конкурсах, НУК ім. адм.
Макарова отримав річний доступ до провідних наукометричних платформ Scopus та WoS. З червня 2019 р.
розпочалась перша в Україні Національна передплата до Scopus та WoS (https://bit.ly/3ehDpcP). Згідно до наказу
МОН України від 27 лютого 2019 року № 269 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої
освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних» за кошти держбюджету Національному університету
кораблебудування імені адмірала Макарова надано доступ до наукометричних БД Scopus та Web of Science
одночасно. НУК ім. адм. Макарова з 3 січня 2020 року безкоштовно (за державною підтримкою) отримали доступ до
повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature (https://link.springer.com/). За
передплатою за кошти держбюджету, яке забезпечило МОН України через ДНТБ в Університеті відкрито
безкоштовний доступ до ресурсів порталу Springer Link. Наукова бібліотека ЗВО, як учасниця Асоціації «Інформатіо-
Консорціум», отримала безкоштовний доступ до журналів електронної бібліотеки JSTOR (https://www.jstor.org/). В
період 01.02-30.04.2020 р. для Університету було відкрито тестовий доступ до колекції журналів видавництва Wiley.
Зазначені потужні умови в НУК ім. адм. Макарова забезпечують поєднання навчання і досліджень під час реалізації
освітньої програми.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

В Університеті існує практика оновлення контенту освітніх компонентів. Зазвичай оновлення відбувається
наприкінці попереднього року навчання за ініціативою провідного лектора з урахуванням наукових інтересів
слухачів. На основі принципу академічної свободи викладач визначає - які саме наукові досягнення та сучасні
практики слід пропонувати здобувачам під час їх навчання. Перегляд змісту освітнього компоненту щорічно
обговорюється на засіданнях випускаючої кафедри. Визначені результати обговорень схвалюються Вченою радою
факультету. Зміни в ОП розглядаються на Вченій раді Університету, і затверджується ректором НУК ім. адм.
Макарова, що підтверджено відповідним протоколом засідання Вченої ради НУК ім. адм. Макарова. В цілому
оновлення ОП спостерігається у відповідних її структурних елементах (переліку компонентів ОП, матрицях та ін.).
Також відбуваються відповідні зміни у навчальному плані, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах
практик, тощо. Результати опитувань під час онлайн візиту ЕГ засвідчили, що жодних перешкод щодо оновлення
контенту ОП немає.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

В Університеті існує «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова», «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова», «Положення про організацію самостійної
роботи студентів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386). Положення встановлює порядок
організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу НУК ім. адм. Макарова на території
України чи поза її межами та учасників освітнього процесу вітчизняних або іноземних вищих навчальних закладів/
наукових установ в Університеті. Стратегічним напрямом міжнародної діяльності НУК є участь викладачів,
співробітників, аспірантів і студентів в конкурсах для здобуття стипендій або грантів міжнародних організацій і
фондів, таких, як Німецька Служба Академічних Обмінів, Фонд Олександра фон Гумбольдта, Програма Фулбрайта,
IREX (США), Фонд "Освіта для демократії", програм "Еразмус+", "Горизонт 2020" та ін.
(http://www.nuos.edu.ua/international-activity/novini-mizhnarodnogo-viddilu/) У НУК на контрактній основі
навчаються громадяни США, Німеччини, КНР, В’єтнаму, Туреччини, Індії, Туркменістану, Грузії, Казахстану,
Молдови та інших країн. За ОП існує можливість вступу та навчання іноземних громадян. На теперішній час
здобувачі -іноземці за ОП не навчаються, але кафедра проводить відповідну роботу щодо реалізації у майбутньому
цього напряму (підвищує кваліфікацію викладачів зі знання англійської мови; розробляє проєкти робочих
програми англійською мовою, тощо). Всі студенти ЗВО мають можливість користуватися послугами існуючого в
Університеті кабінету електронних засобів навчання, де вони отримують доступ до міжнародних баз даних
видавництв навчальної літератури та наукової періодики. В рамках ОП разом з "The East European Scientific Group
(Azerbaijan, Belarus, Poland, Serbia, Ukraine)" здійснюється виконання дослідницького проекту у сфері управління
системами освіти "Innjvative technologies in sciense and education: European experience"(Інноваційні технології в науці
та освіті: європейський досвід). За ОП «Технології захисту навколишнього середовища» не реалізована можливість
академічної мобільності, обмін студентами не здійснювався, хоча і складені для цього всі передумови. Подвійні
дипломи за ОП також не надаються.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони: 1. Робочі програми навчальних дисциплін Навчання, викладання та наукові дослідження в значній
частині пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО. 2. Випускаюча кафедра створила свої філії: 1) при
управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації; 3) при виконавчому комітеті
Миколаївської міської ради. Позитивні практики: 1. У здобувачів є можливість використання окремого комп’ютера
кафедри екології та природоохоронних технологій, на якому зберігаються усі методичні та допоміжні матеріали за
навчальними дисциплінами 2. Залучення роботодавців в освітній процес, у тому числі для викладення теоретичного
матеріалу та проведення практичних виїзних занять. 3. Участь викладачів та здобувачів вищої освіти в конкурсах
для здобуття стипендій або грантів міжнародних організацій і фондів, таких, як Німецька Служба Академічних
Обмінів, Фонд Олександра фон Гумбольдта, Програма Фулбрайта, IREX (США), Фонд "Освіта для демократії",
програм "Еразмус+", "Горизонт 2020".

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Слабкі сторони: 1. Робочі програми навчальних дисциплін хоча і структурно нагадують силабуси, але вони не в
повній мірі відображають набуття здобувачами компетентностей, у тому числі, соціальних навичок (soft skills),
взаємозв’язок дисциплін, тощо. Недоліки: 1. Відсутня чітка взаємопов’язаність між ОП та робочими програмами за
навчальними дисциплінами в частині забезпечення результатів навчання, у тому числі, відокремлення (виділення)
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освітніх компонент або їх складових, які забезпечують розвиток у здобувачів вищої освіти соціальних навичок (soft
skills), а також взаємозв’язок навчальних дисциплін та надання ними відповідних компетентностей та програмних
результатів, що в цілому знижує результативність навчання і викладання за освітньою програмою. 2. За ОП
«Технології захисту навколишнього середовища» не реалізована можливість академічної мобільності, обмін
студентами не здійснювався. Подвійні дипломи за ОП не надаються. Рекомендації: 1. На основі вже розроблених
освітніх програм за навчальними дисциплінами розробити силабуси. 2. Гаранту і групі забезпечення за ОП після
розробки силабусів переглянути ОП з позиції забезпечення компетентностей та результатів навчання, у тому числі,
відокремлення (виділення) освітніх компонент або їх складових, які забезпечують розвиток у здобувачів вищої
освіти соціальних навичок (soft skills), а також взаємозв’язок дисциплін та надання кожної з них відповідних
компетентностей та програмних результатів. 3. Розробити (оновити) ресурси за навчальними дисциплінами для
дистанційної форми навчання використовуючи отримані напрацювання за останній період. 4. За ОП «Технології
захисту навколишнього середовища» реалізувати можливість академічної мобільності, обмін студентами. 5.
Впровадити заходи, які сприяють створенню можливості щодо видачі подвійних дипломів за ОП.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма та освітня діяльність повністю відповідають визначеному критерію, недоліки не є суттєвими.

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

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

У ході акредитації ЕГ було підтверджено, що на ОП більшість уваги приділяють самоконтролю, коли студент
самостійно визначає ступінь опанування професійними знаннями, навичками та уміннями. Окрім самоконтролю,
на ОП використовують такі основні форми організації перевірки знань, навичок і умінь: індивідуальну, фронтальну
і групову перевірки. Методом спостереження - пізнаються діяльність студентів, ставлення та бажання, з'ясовуються
нахили і здібності, успіхи, поведінка, визначаються обсяг і глибина оволодіння професійними знаннями, рівень
опанування відповідними навичками та уміннями, ступінь сформованості особистих якостей, визначаються
недоліки й шляхи їх усунення. Контрольне спостереження здійснюється в будь-який час і на будь-яких заняттях, що
підтвердилось під час зустрічей. Випадки непогодження з оцінкою своєї роботи серед здобувачів, які були присутні
на зустрічі, не зустрічалися, але здобувачі засвідчили, що у цьому випадку викладач має переглядати своє
оцінювання. Нормативно це визначено в документах Університету: «Тимчасове Положення про організацію
освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1420), «Положення про порядок
оскарження результатів семестрового контролю у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2044), «Тимчасове положенням
про оскарження результатів семестрового контролю у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1803); «Положення про комісії
з академічної доброчесності і університетську комісію з етики та управління у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова конфліктами» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/gromadski-
obgovornennya/2146/).

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної
програми «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 – «Технології захисту навколишнього
середовища» галузі знань 18 – «Виробництво та технології» був затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки
України 13.11.2018 № 1241. На ОП «Технології захисту навколишнього середовища» впроваджена традиційна форма
атестації бакалаврів – публічний захист кваліфікаційної атестаційної роботи, що цілком достатньо для перевірки
досягнутих результатів навчання і відповідає вимогам Стандарту вищої освіти.
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3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

В НУК ім. адм. Макарова діє декілька документів, які регламентують правила проведення контрольних заходів та
забезпечують об’єктивність екзаменаторів, що дозволяє гарантувати професійну компетентність випускника. Ці
документи вміщують зрозумілі правила проведення контрольних заходів. Так, «Тимчасове Положення про
організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1420) визначає основні засади й принципи
освітньої діяльності, особливості формування освітніх програм, їх реалізації і науково-методичного супроводу,
оцінювання результатів навчання та присвоєння кваліфікації, забезпечення якості освітнього процесу, прав та
обов'язків учасників освітнього процесу; регламентує вимоги до організації та проведення контролю результатів
навчання студентів, а також ліквідації академічних заборгованостей. В ЗВО розроблені документи, що визначають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження, а саме «Положення про порядок оскарження результатів
семестрового контролю у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2044), «Тимчасове положення про
оскарження результатів семестрового контролю у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1803) та «Положення про
комісії з академічної доброчесності і університетську комісію з етики та управління конфліктами»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/gromadski-obgovornennya/2146/), яке регламентує процедуру створення та
організації роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів, до складу якої можуть включатися представники
роботодавців та їх об’єднань. Оскарження здобувачами результатів контрольних заходів в НУК ім. адм. Макарова
відбувається відповідно до розділу 3 даного Положення. Результати опитувань під час онлайн візити підтвердили,
що всі учасники освітнього процесу ознайомлені з процедурою оскарження результатів контрольних заходів.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності визначені в документах «Положення про
академічну доброчесність у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1391), «Порядок здійснення заходів з
перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних
засобів» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1732), «Кодекс академічної
доброчесності та корпоративної культури Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/gromadski-obgovornennya/2148/), «Положення про комісії з академічної
доброчесності і університетську комісію з етики та управління конфліктами»
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/gromadski-obgovornennya/2146/), «Положення про групу сприяння
академічної доброчесності» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/gromadski-obgovornennya/2072/). Результати
опитувань під час онлайн візити підтвердили, що здобувачі та викладачі мають достатній рівень обізнаності щодо
процедур дотримання академічної доброчесності. Виходячи з наведеного вище, зроблено висновок, що політика,
стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності послідовно дотримуються всіма учасниками
освітнього процесу під час реалізації ОП. Забезпечення академічної доброчесності є частиною внутрішньої системи
забезпечення якості НУК ім. адм. Макарова. Питанням академічної доброчесності та антіплагіату присвячені окремі
сторінки офіційного сайту Університету (http://www.nuos.edu.ua/~DPhHa, http://www.nuos.edu.ua/~gK6na). ЕГ
з’ясовано, що керівництво ЗВО приділяє значну увагу удосконаленню системи якості Університету, в основу якої
покладено принципи академічної доброчесності, відкритості освітнього процесу, його єдності, доступності,
сприяння сталому розвитку, тощо. Згідно з рекомендаціями МОН України укладено договір між НУК ім. адм.
Макарова та ТОВ "Антиплагіат" на використання системи «Unicheck» для перевірки дисертаційних робіт та
наукових публікацій у фахових виданнях НУК, також використовується програмне забезпечення «Strike Plagiarism».

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Сильні сторони: 1. В ЗВО розроблені чітко виражені та доступні документи, що визначають процедури запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх
повторного проходження. Позитивна практика: 1. Питанням академічної доброчесності та антіплагіату присвячені
окремі сторінки офіційного сайту Університету.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. У п.4 «Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в
освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова» не достатньо чітко висвітлено Порядок здійснення заходів з перевірки
робіт на наявність текстових збігів / ідентичності/ схожості із використанням програмно-технічних засобів.
Рекомендації щодо удосконалення: 1. Удосконалити рекомендації щодо порядку здійснення заходів з перевірки
робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних засобів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма та діяльність за цією освітньою програмою відповідає визначеному критерію. Недоліки є, але
вони не критичні.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Під час онлайн візиту ЕГ встановлено відповідність академічної та/або професійної кваліфікації викладачів,
задіяних до реалізації освітньої програми. У відомостях про самооцінювання через технічні проблеми некоректно
відображалися дані таблиці 2 «Зведена інформація про викладачів ОП». Але гарантом освітньої програми була
представлена у повному обсязі інформація, що стосується академічної та професійної кваліфікації викладачів та їх
відповідності дисциплінам, які вони викладають. Аналіз зазначеної вище інформації та результати опитування
викладачів, здобувачів вищої освіти і випускників випускової кафедри показали, що академічна та професійна
кваліфікація викладачів, які задіяні у реалізації ОП, забезпечує досягнення цілей ОП та програмних результатів
навчання. Викладачі постійно підвищують свій професійний розвиток, який направлений на забезпечення
проведення навчання, про що свідчать наявність свідоцтв і сертифікатів щодо підвищення кваліфікації, кількість
науково-дослідних робіт, публікації в фахових виданнях України та в журналах, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних, тощо. Підготовка та захист докторських та кандидатських робіт в галузі
природоохоронних технологій, обсяг наукових досліджень і публікацій за ними дають підставу стверджувати, що в
НУК ім. адм. Макарова формується наукова школа з цього напряму.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Процедура конкурсного добору викладачів на заміщення вакантних посад викладачів - чітка та прозора, вона
визначена документом ЗВО «Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників Національного університету імені адмірала Макарова та укладання з ними трудових
договорів (контрактів)», якій розміщений на сайті Університету (http://www.nuos.edu.ua/university/h_r_d/poryadok-
provedennya-konkursnogo-vidboru/). Також у відповідній рубриці сайту Університету поряд з зазначеним вище
Порядком є окремі підрозділи «Перелік документів» та «Вакансії», що підтверджує прозорість процедури
конкурсного відбору. Поряд з цим, підрозділ сайту «Вакансії» на теперішній час не заповнений, що можливо
поясньоється новизною сайту, але викликає певні сумніви. Результати опитувань викладачів під час онлайн зустрічі
підтвердило прозорість конкурсного відбору. При відборі НПП враховується їх рівень професіоналізму, що в повній
мірі дозволяє забезпечити освітній процес за відповідною ОП. НУК ім. адм. Макарова серед вузів м. Миколаїв має
високий рейтинг, тому при проведені конкурсу на вакантні міста кількість кандидатів більш ніж 1, що в цілому
стимулює викладачів та кандидатів на посаду до підвищення їх професіоналізму.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Випускова кафедра залучає роботодавців до перегляду ОП, у тому числі її компонентів, та реалізації освітнього
процесу
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/dad/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
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D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B
2.pdf; ). Зокрема ЕГ надані рецензії роботодавців щодо ОП
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/2c4/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F_1
83_3.pdf;
http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/eb0/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F_18
3_1.pdf,
http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/865/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F_18
3_2.pdf). За ОП використовується значна база практик для здобувачів, у тому числі на філіях кафедри. Залучення
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, у тому числі при проведенні лекційних та практичних
занять, підтверджено на зустрічах із здобувачами вищої освіти, із випускниками випускаючої кафедри та з
роботодавцями.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Викладання навчальних дисциплін за даною ОП забезпечується викладачами, які нині на постійній основі
працюють в Університеті та мають значний досвід практичної та наукової роботи . У рамках ОП проводяться заняття
на базі створених філій кафедри: 1) при управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської
облдержадміністрації; 2) при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради. До аудиторних занять в рамках
відкритих лекцій залучаються представники роботодавців – професіонали-практики та експерти в області захисту
навколишнього середовища, у тому числі: Заворотня І. К., заступник голови державної екологічної інспекції у
Миколаївській області; Бобровський В. П., директор ВАТ «Ліміт Плюс. Екологічна лабораторія»; Омельчук О. А.,
заступник міського голови; Тельпіс В. С., головний інженер МПК «Миколаївводоканал». За словами здобувачів та
випускників, відкриті проблемні лекції провідних спеціалістів та експертів реального сектору економіки завжди
сприймаються студентами з непідробним інтересом, заняття проходять у цікавій формі та мотивуючій атмосфері.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

Професійний розвиток викладачів здійснюється у відповідності до «Положення про підвищення кваліфікації та
стажування науково-педагогічних працівників у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/polozhennya/?ELEMENT_ID=1444). Дане Положення
розроблене, відповідно до Закону України «Про освіту» (Закон No 2145-VIII від 05.09.2017), Закону України «Про
вищу освіту» (No1556-УІІ від 01.07.2014р.), «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 24.01.2013 р. No 48) та з урахуванням положення «Про Організацію навчального
процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». НПП Університету можуть
підвищувати свою кваліфікацію та стажуватись у вищих навчальних закладах, відповідних наукових, освітньо-
наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами. НПП мають можливість підвищувати свою
кваліфікацію в Університеті шляхом прослуховування спеціальних курсів, у тому числі: вивчення англійської мови; з
психологопедагогічних знань; користування інформаційними системами віртуального навчального середовища;
дистанційного навчання. За професійним спрямуванням керівництво НУК ім. адм. Макарова надає перевагу щодо
підвищення кваліфікації викладачів у інших закладах та установах, для набуття ними у сукупності більш широкого
спектру знань. Підвищення кваліфікації та стажування НПП Університету в установах та організаціях за кордоном
регламентує «Положення Про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів,
наукових і науково-педагогічних працівників Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном». Підвищення кваліфікації та
стажування НПП здійснюється на підставі договорів, що укладаються між Університетом і закладом-виконавцем.
Підвищення кваліфікації викладачів позитивно відобразилося на навчальному процесі за ОП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

НУК ім. адм. Макарова стимулює розвиток викладацької майстерності НПП шляхом матеріального і морального
заохочення, а також формування умов праці, які спонукають розвитку викладацької майстерності. В ЗВО
розроблено та реалізується «Положення про конкурс на кращого викладача, співробітника у Національному
університеті імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=2053). Метою конкурсу є відзначення високої професійної майстерності та досягнень у суспільному
житті, підвищення працівниками закладу показників щодо підтвердження статусу «Національного», надання
підтримки викладачам та співробітникам університету. Даним Положенням передбачено певні механізмі
стимулювання творчої праці, педагогічного новаторства та викладацької майстерності викладачів. Так, викладачі та
співробітники ЗВО отримують матеріальні та моральні заохочення за результатами своєї роботи, яка оцінюється під
час атестації науково-педагогічних працівників, відповідно до «Колективного договору Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова 2019–2020»
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1352/). Елементом моніторингу рівня професійного
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розвитку викладачів в університеті є система планування та проведення відкритих занять і звітування кафедр за
навчальний рік. Проте в НУК ім. адм. Макарова відсуне рейтингування викладачів.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: 1. На кафедрі екології та природоохоронних технологій, яка є випусковою, формується наукова
школа за напрямом «Природоохоронні технології». Позитивні практики: 1. У відповідній рубриці сайту
Університету поряд з Порядком проведення конкурсного відбору є окремі підрозділи «Перелік документів» та
«Вакансії». 2. За ОП використовується значна база практик для здобувачів, у тому числі на філіях кафедри: 1) при
управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації; 2) при виконавчому комітеті
Миколаївської міської ради. 3. НПП мають можливість підвищувати свою кваліфікацію в Університеті шляхом
прослуховування спеціальних курсів, у тому числі: вивчення англійської мови; з психологопедагогічних знань;
користування інформаційними системами віртуального навчального середовища; дистанційного навчання. 4. За
професійним спрямуванням керівництво НУК ім. адм. Макарова надає перевагу щодо підвищення кваліфікації
викладачів у інших закладах та установах, для набуття ними у сукупності більш широкого спектру знань. 5. В
Університеті проводиться конкурс на кращого викладача року.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. Підрозділ сайту «Вакансії» на теперішній час не заповнений, що можливо
поясньоється новизною сайту, але викликає певні сумніви 2. В НУК кім адм. Макарова відсутня гнучка система
рейтингування НПП за основними показниками їхньої діяльності, а саме навчально-методична робота та наукова
діяльність. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Підрозділ сайту «Вакансії» налаштувати таким чином, що б на цій
сторінці зберігалася архівна інформація (за попередніми роками) щодо об’яв про конкурси та результатів конкурсів.
2. Розробити система рейтингування НПП та «Положення про матеріальне стимулювання НПП НУК ім. Макарова»,
яке б базувалося на показниках рейтингу НПП.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ОП забезпечена людськими ресурсами у достатній мірі, які загалом відповідають вимогам Критерію 6. Недоліки є,
але вони не є визначальними.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Під час перегляду відео з матеріально-технічної бази НУК імені адмірала Макарова було встановлено, що
інформація щодо фінансових та матеріально-технічних ресурсів, яка надана ЗВО у «Відомостях про самооцінювання
освітньої програми» достовірна. Наявні матеріально-технічні ресурси є сучасними та достатніми для досягнення
здобувачами програмних результатів навчання за ОП. Відео-демонстрація навчальних аудиторій, лабораторій та
бібліотеки, свідчить про те, що матеріально-технічна база Університету підтримується на належному рівні та
постійно оновлюється задля забезпечення досягнення здобувачами програмних результатів навчання. В навчальних
аудиторіях, де відбуваються заняття з дисциплін ОП, встановлено мультимедійне обладнання, інтерактивні дошки.
Навчальні класи обладнано новітньою комп’ютерною технікою, на якій встановлено ліцензійне програмне
забезпечення. За ОП використовуються науково-дослідницькі лабораторії НДІ проблем екології та
енергозбереження НУК ім. адм. Макарова, лабораторія вимірювання параметрів навколишнього середовища,
комплекс лабораторій кафедри екологічної хімії, лабораторія цивільного захисту, навчальна лабораторія
виробничого травматизму та професійних захворювань, лабораторія охорони праці, лабораторія організації та
нормування праці, лабораторія переробки промислових відходів та спеціалізовані аудиторії, які обладнані
технічними засобами демонстрації, зокрема мультимедійними системами, а також методичний кабінет зі
спеціальною науковою та навчально-методичною літературою. Фонд бібліотеки регулярно оновлюється
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друкованими виданнями та літературою і електронними їх версіями, у тому числі науково-методичними
матеріалами. При цьому існує необхідність заміни меблів, ремонту деяких приміщень та оновлення технічних
засобів.

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Результати зустрічей з усіма учасниками освітнього процесу показали, що НУК імені адмірала Макарова забезпечує
безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інфраструктури та ресурсів, які необхідні для навчання,
викладання та проведення наукової діяльності в межах ОП. Викладачі та студенти можуть безкоштовно
користуватися бібліотекою, комп’ютерами, Wi-Fi та рештою складових матеріально-технічного забезпечення ЗВО.
Бібліотечні фонди Університету та випускової кафедри в достатній мірі забезпеченні фаховою навчально-
методичною літературою та сучасними періодичними виданнями. Здобувачі освіти та НПП мають можливість
користуватися лабораторним обладнанням кафедри та Університету. У ході інтерв’ю із здобувачами вищої освіти, а
також з викладачами, було виявлено, що інформація їм надається своєчасно та прозоро через різні комунікаційні
канали. Здобувачі мають можливість проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та
організаціях, що, безумовно, сприяє досягненню визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів
навчання.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров‘я здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою
програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси. Санітарно-технічний стан приміщень,
навчально-лабораторних аудиторій, відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації, в них забезпечується
необхідний санітарний та протипожежний режим. Безпечність освітнього середовища ЗВО забезпечена
відповідними правилами та інструкціями з охорони праці та техніки безпеки при роботі в аудиторіях, лабораторіях,
комп'ютерних класах, гуртожитках, під час проходження практик тощо. За результатами ознайомлення з умовами,
які створені для навчання здобувачів вищої освіти було зроблено висновок, що освітнє середовище є безпечним для
життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою, і дозволяє задовольнити їхні
потреби та інтереси. Навчальні корпуси та гуртожитки відповідають санітарним нормам. Здобувачами було
підтверджено проведення інструктажів з безпеки та охорони праці.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти, що
навчаються за освітньою програмою забезпечується роботою адміністрації, структурних підрозділів, деканату та
НПП факультету і кафедри. Також, значну роботу щодо підтримки здобувачів вищої освіти на думку студентів і
органів їх самоврядування виконують куратори академічних груп і особливо – гарант ОП. В свою чергу, куратори
зазначили, що однією із основних задач які вони ставлять перед собою це є аналіз психологічного фону в групі та
допомога здобувачам в адаптації у ЗВО. Також здобувачі вищої освіти підтвердили, що служби ЗВО оперативно
реагують на звернення студентів та всебічно намагаються надати необхідну їм допомогу. В ЗВО існує система
соціально-економічної підтримки (соціальні стипендії, профспілка). Для сприяння працевлаштування випускників,
у тому числі за даною ОП, НУК імені адмірала Макарова приймає участь у різних заходах щодо працевлаштування,
а також акцентує увагу на практиці, яка в подальшому допомагає зрозуміти в якому напрямку рухатись для
вибудови найкорисніших навичок, вмінь і знань для майбутніх роботодавців. Опитування студентів і представників
студентського самоврядування підтверджують цю інформацію. Спілкування з роботодавцями дає впевненість, що
випускники цієї ОП, після закінчення навчання будуть забезпечені робочими місцями, адже потреба у фахівцях цієї
спеціальності надзвичайно актуальна для даного регіону. Варто відмітити ряд позитивних моментів, пов’язаних з
дозвіллям та побутом студентів: студенти мають можливість проживання у комфортних гуртожитках (по 2-3 людини
у кімнаті). Гуртожитки відремонтовані, мають гарний естетичний вигляд, в кухонних кімнатах підключена сучасна
побутова техніка. Результати анкетування підтверджують, що здобувачі вищої освіти задоволені рівнем
організаційної, інформаційної, освітньої та соціальної підтримки, який забезпечує ЗВО. В ЗВО забезпечена освітня
підтримка у контексті організації навчання і викладання. Консультативна та соціальна підтримка забезпечена
спеціальними підрозділами, такими як психологічна служба. Якість підтримки здобувачів вищої освіти оцінюється
за допомогою анонімного анкетування, результати якого обговорюються на відповідних рівнях і ґрунтуючись на них
розробляються пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Експертна група були представлені зміст анкет та
аналіз результатів анкетування.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Створені в ЗВО умови для реалізації права на освіту осіб з особливими потребами мають декілька напрямів. Це,
зокрема, організаційно-технічні умови (пандуси, ліфт), та інформаційно-консультаційні (можливість безкоштовного
дистанційного навчання за системою Moodle; передбачено доступ до електронної бібліотеки з безкоштовним
доступом до всіх її інформаційних можливостей). Супровід осіб з особливими потребами здійснюється відповідно до
«Порядку супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення працівників у
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/invalidi-
ta-malomobilni-grupi/). На ОП «Технології захисту навколишнього середовища» поки що не навчалися здобувачі
вищої освіти з особливими освітніми потребами.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

Врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із сексуальними домаганнями регламентується «Положенням
щодо політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями у Національному …»
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1393/). Інформування учасників освітнього процесу
про наявність і зміст зазначеного вище Положення проводиться адміністрацією та керівництвом структурних
підрозділів Університету шляхом проведення внутрішніх інформаційних та просвітницьких кампаній.
Врегулювання конфліктних ситуацій пов’язаних із дискримінацією регламентується «Інструкцією з дотримання
прав людини та заборони утиску та дискримінації у Національному …»
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1394/). Для кураторів 1-2 курсу розроблені
«Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою: Запобігання ксенофобських і расистських проявів
серед студентської молоді». В Університеті діє «Антикорупційна програма Національного …»
(http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/1234/), «Положення про Комісію з оцінки
корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова», «Положення про уповноважену особу з питань запобігання та
виявлення корупції у Національному …», «Положення Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця
та строку зберігання дарунка, одержаного посадовими особами як подарунка», «Положення про порядок
проведення внутрішнього службового розслідування у Національному …», «Інструкція про порядок роботи із
заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова», «Інструкція про порядок ведення обліку у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова заяв і повідомлень про вчинені корупційні правопорушення»
(http://www.nuos.edu.ua/university/antikoruptsiyna-diyalnist/#100). Визначені процедури в зазначених вище
документах Університету дотримуються і реалізовуються учасниками освітнього процесу. В навчальних корпусах
ЗВО встановлені «Скриньки довіри». Для роз’яснення порядку та організації роботи щодо захисту прав студентів,
співробітників та НПП розроблено «Положення щодо порядку розгляду заяв, скарг, пропозицій та інших звернень
громадян у Національному …» (http://www.nuos.edu.ua/university/dokumenty/spivrobitnikam/). Під час зустрічі із
здобувачами та викладачами встановлено, що вони ознайомлені із політикою ЗВО та процедурами вирішення
конфліктних ситуацій у закладі. За результатами опитувань, які провела ЕГ, у присутніх на зустрічах викладачів і
здобувачів підтверджено, що в рамках ОП не було конфліктних ситуацій, пов’язаних із сексуальними домаганнями,
дискримінацією або корупцією, але такі випадки в Університеті були і вирішувалися відповідно до процедур, які
встановлені зазначеними вище документами».

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони: 1. Розроблена та впроваджена в Університеті система забезпечення якості освітньої діяльності
сформувала сприятливе освітнє середовище. Позитивні практики: 1. Успішна та ефективна координація роботи між
структурними підрозділами Університету.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

Слабкі сторони: 1. Недостатня інформативність кафедральної веб-сторінки щодо наукової і освітньої діяльності
викладачів. Недоліки: 2. Існує необхідність заміни меблів, ремонту деяких приміщень та оновлення технічних
засобів. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Збільшити інформативність кафедральної веб-сторінки, розмістивши
інформацію щодо наукової і освітньої діяльності викладачів. 2. Знайти інвесторів та розробити програми щодо
покращення матеріальної бази.
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Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

В цілому освітнє середовище та матеріально-технічна база за даною ОП задовольняють потреби здобувачів вищої
освіти. Всі підкритерії мають відповідні підтвердження. Недоліки не впливають на якість підготовки фахівців за ОП.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

ЗВО послідовно дотримується визначених у ньому процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП. Вказані процедури регулюються наступними документами: п. 3 «Тимчасове
Положення про організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова»; «Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»; «Положення про проєктні групи та групи забезпечення з
розроблення і супроводження освітніх програм у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова»; «Положення про гаранта освітньої програми в Національному університеті кораблебудування імені
адмірала Макарова»; (http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php). Проведені опитування підтвердили,
що ЗВО дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного
перегляду освітньої програми. Експертній групі були надані витяги з протоколів засідань кафедри (протоколи
засідання від 07.06.2017 № 11; від 28.04.2019 № 11; від 28.08.2019 № 1), засідань методичної комісії факультету
екологічної та техногенної безпеки (протоколи засідань 08.06.2017 № 4; 08.11.2018 № 2; 05.06.2019 № 4), та
засідань Вченої ради Університету (протоколи засідання від 16.06.2017 № 05-1; 30.08.2019 № 8), на яких було
розглянуто та затверджено зміни до освітньо-професійної програми, що акредитується.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Результати опитувань експертною групою (під час онлайн візиту) здобувачів вищої освіти, представників
студентського самоврядування, викладачів та адміністрації ЗВО свідчать, що здобувачі вищої освіти залучаються до
процесу перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості вищої освіти. Разом з цим здобувачі ще не в повній
мірі розуміють свої можливості в питаннях розробки та удосконалення освітніх програм, а також впливу на освітній
процес ЗВО. Університет створив всі передумови щодо залучення здобувачів у вирішенні будь-яких питань. Це
відбувається шляхом врахування думок здобувачів, які отримуються через опитування, анкетування та шляхом
участі представників органів студентського самоврядування у Вченій раді Університету та ряду комісій. В НУК ім.
адм. Макарова органи студентського самоврядування об’єднані в «Студентську Республіку». Студентська Республіка
приймає активну участь у формуванні сталого розвитку Університету, вона має свої скриньки довіри, здобувачі
довіряють обраному керівництву студентського самоврядування і звертаються до них зі своїми пропозиціями,
скаргами та проблемними питаннями. В свою чергу керівництво студентського самоврядування обговорює та
вирішує з відповідними структурними органами Університету або з посадовими особами будь-яке звернення
здобувачів не вказуючи їх імен, що позитивно відображається на якості освітнього процесу. Діяльність студентського
самоврядування регламентує «Положення про Студентське самоврядування Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова» (http://www.nuos.edu.ua/students/studentskiy-parlament/dokumenti-
ppos-nuk/). Здобувачі вищої освіти під час зустрічі з експертами відмітили, що ЗВО періодично проводить
опитування, а також анкетування відносно їх задоволеності рівнем надання освітніх послуг та реалізації цілей і
програмних результатів навчання за ОП. В Університеті існує практика опитувань здобувачів, яка здійснюються
періодично протягом всього навчання. Гарант освітньої програми та більшість викладачів мають велику довіру
серед здобувачів, тому студенти безпосередньо звертаються до них з пропозиціями щодо покращення ОП та її
освітніх компонент. Таким чином, зроблено висновок, що позиція здобувачів вищої освіти бралася до уваги під час
перегляду освітньої програми, і ця практика є для ЗВО базовою, здобувачі вищої освіти в процедурах забезпечення
якості освітнього процесу в НУК ім. адм. Макарова виступають партнерами.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
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В результаті онлайн зустрічі з роботодавцями підтверджено систематичність і постійність взаємодії з ними. За
даною ОП роботодавцями є: Державна екологічна інспекція Миколаївської області, Управління екології та
природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, МКП «Миколаївводоканал», ТОВ «Екологічна
лабораторія», ТОВ «Миколаївсільпроект», ТОВ «Компанія Ліміт Плюс» та інші. Ряд присутніх на зустрічі
роботодавців підтвердили, що безпосередньо беруть участь в практичній складовій ОП та в оновленні ОП. Існує
практика виїзних занять-екскурсій на підприємства і організації, які є роботодавцями, та залучення фахівців цих
підприємств під час навчального процесу.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

НУК ім. адм. Макарова є засновником Асоціації випускників Національного університету кораблебудування ім. адм.
Макарова (http://www.nuos.edu.ua/graduates/alumni_association/), яка є добровільною організацією на громадських
засадах і об'єднує випускників, викладачів та друзів Університету. Завдяки діяльності Асоціації підтримуються
взаємозв’язки зі всіма випускниками ЗВО різних років випуску і таким чином прослідковується їх кар’єрний шлях. В
свою чергу факультет екологічної та техногенної безпеки та випускна за даною ОП кафедра створила позитивне
середовище для взаємодії викладачів, здобувачів, випускників та роботодавців, що надало всі передумови для
подальшого підтримання зв’язків з випускниками. У тому числі випускна кафедра створила групу в Facebook
«Випускники кафедри екології НУК (НКІ)» (https://www.facebook.com/groups/280308992940904/), а факультет
розмістив відео-інформацію про випускників на каналі «YouTube» (https://www.youtube.com/watch?
v=F20rQ41P0F4). Таким чином, на кафедрі проводиться постійний збір та аналіз інформації щодо кар’єрного шляху
випускників, та залучення випускників до освітнього процесу, наприклад, до проведення практик на підприємствах
де працюють випускники.

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Система якості освітньої діяльності в НУК ім. адм. Макарова визначена п. 13 «Тимчасове Положення про
організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». Система
забезпечення якості НУК ім. адм. Макарова розроблена на високому рівні і відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015,
що підтверджено відповідним сертифікатом (http://www.nuos.edu.ua/university/iso/). В ЗВО діють: Стандарт
Університету «Система управління якістю ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова. Керування положеннями про структурні підрозділи та посадовими інструкціями»; Паспорт процесу
«Система управління якістю ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Керування наданням освітянських послуг»; Стандарт Університету «Система управління якістю ДВНЗ
«Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Керування записами»; Стандарт
Університету «Система управління якістю ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова. Керування внутрішньою нормативною документацією»; Стандарт Університету «Система управління
якістю ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Внутрішні перевірки»;
Стандарт Університету «Система управління якістю ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова. Аналіз системи управління якістю з боку керівництва»; Стандарт Університету «Система
управління якістю ДВНЗ «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Керування
документацією»; Керівництво з якості «Система управління якістю ДВНЗ «Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова. Керівництво з якості» та інші. Проведені під час зустрічей опитування
показали, що Система забезпечення якості закладу вищої освіти впроваджена на всіх етапах і елементах освітнього
та наукового процесу і забезпечує вчасне реагування на виявлені недоліки в освітніх програмах ЗВО та/або освітній
діяльності, у тому числі з реалізації освітньої програми, що акредитується. ЕГ були представлені документи щодо
проведення аудиту системи якості та реагування на виявлені недоліки.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

Акредитація ОП є первинною. На момент акредитації ОП (онлайн візиту) в НУК ім. адм. Макарова було проведено
акредитацію ОП «Системний аналіз» за другім рівнем вищої освіти
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/akredytatsiya-ta-litsenzuvannya/zviti-galuzevoi-ekspertnoi-radi/). Деякі
пропозиції, які були надані ЕГ та ГЕР вже враховані Університетом. По-перше, для здійснення практичного
впровадження дуальної форми освіти Наказом ректора від 17.12.2019 № 764-к було призначено відповідального за
дуальну форму навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, а також
розроблено і введене в дію «Положення про організацію та порядок проведення навчання за дуальною формою
здобуття вищої освіти у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова». По-друге,
удосконалена структура офіційного веб-сайту Університету і спрощена система пошуку та доступу до публічної
інформації. Разом з цим ЗВО розуміє необхідність подальшого удосконалення структури свого офіційного веб-сайту,
оскільки цей процес є неперервним. По-трете, НУК ім. адм. Макарова визначило порядок та механізм проходження
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перевірки студентських наукових робіт щодо дотримання принципів академічної доброчесності з використанням
спеціалізованого програмного забезпечення, Університет на сьогоднішній день використовує програмні продукти
«Unicheck» та «Strike Plagiarism». Ряд зауважень і пропозицій ЕГ та ГЕР (за попередньою акредитацією ОП
«Системний аналіз») детально не аналізувалися, оскільки вони відносяться до іншої освітньої програми. З
загальними зауваженнями та пропозиціями (за попередньою акредитацією ОП «Системний аналіз») ЕГ
погоджується і рекомендує їх врахувати у подальшому. Для аналізу врахування ЗВО результатів зовнішнього
забезпечення якості вищої освіти було б доречно Університету створити документ (окремий онлайнресурс), якій би
відображав врахування зауважень та пропозицій, які сформульовані під час акредитацій.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Завдяки впровадженню НУК ім. адм. Макарова сучасної системи управління якістю в академічній спільноті закладу
сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією
програмою. Це обумовлено реалізацією поставлених НУК ім. адм. Макарова зовнішніх та внутрішніх цілей
(http://www.nuos.edu.ua/upload/iblock/7f1/%D0%A6%D0%86%D0%BB%D1%96.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B
0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F.%20%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F.pdf). Зовнішні цілі
Університету: підвищення престижу НУК ім. адм. Макарова на державному та міжнародному рівнях; освоєння
нових ринків освітніх послуг на державному та міжнародному рівнях; задоволення очікувань та потреб замовників і
споживачів освітніх послуг на підставі постійного підвищення якості послуг з урахуванням міжнародних стандартів
якості; інтеграція в міжнародний освітній і науковий простір, здійснення спільних освітніх, наукових та
інноваційних проєктів і програм. Внутрішні цілі ЗВО: повне задоволення освітніх потреб особистості, держави та
суспільства; забезпечення провідної ролі НУК ім. адм. Макарова у вищій освіті України шляхом формування
системи управління якістю, забезпечення й підтримка високої якості науково-технічних процесів університету і
якості підготовки фахівців; постійне підвищення якості освітнього та наукового процесів з урахуванням світових
тенденцій на підставі ефективного зворотного зв’язку зі споживачами, постачальниками, іншими зацікавленими
сторонами; створення ефективної системи управління якістю, що сприятиме всебічному та стійкому розвитку
Університету; Підвищення якісного рівня випускників НУК ім. адм. Макарова відповідно до міжнародних стандартів
вищої освіти; досягнення високого рівня освітніх, науково-дослідницьких, інформаційних педагогічних технологій
шляхом дотримання вимог міжнародних стандартів якості; використання в освітньому процесі сучасних наукових
здобутків у галузі суднобудування та техніки, результатів вітчизняних наукових досліджень та власних досягнень
університету в галузі науки; постійне підвищення науково-педагогічної кваліфікації та професійного рівня
викладачів та співробітників Університету; удосконалення системи управління університету зі створенням
ефективного працездатного механізму управління на підставі принципів лідерства та персональної відповідальності;
досягнення економічного процвітання та незалежності, розвиток інноваційної діяльності та досягнення стійкого
економічного розвитку НУК ім. адм. Макарова, що створює сприятливі умови для наукових досліджень; розвиток
виробничого середовища, сучасні інфраструктури, що створює сприятливі умови для навчання.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильні сторони: 1. Існує практика виїзних занять-екскурсій на підприємства і організації, які є роботодавцями, та
залучення фахівців цих підприємств під час навчального процесу. Позитивні практики: 1. Органи студентського
самоврядування об’єднані в «Студентську Республіку». Студентська Республіка приймає активну участь у
формуванні сталого розвитку Університету, вона має свої скриньки довіри. 2. Керівництво студентського
самоврядування обговорює та вирішує з відповідними структурними органами Університету або з посадовими
особами будь-яке звернення здобувачів не вказуючи їх імен, що позитивно відображається на якості освітнього
процесу. 3. НУК ім. адм. Макарова є засновником Асоціації випускників Національного університету
кораблебудування ім. адм. Макарова і в рамках роботи в Асоціації впроваджує заходи із залучення своїх випускників
та наявних і потенційних роботодавців до освітнього процесу за всіма ОП. 4. Випускна кафедра створила групу в
Facebook «Випускники кафедри екології НУК (НКІ)», яка постійно функціонує, а факультет розмістив відео-
інформацію про випускників на каналі «YouTube», що в цілому підвищує рейтинг НУК ім. адм. Макарова для
вступників та є певним індикатором впровадженої в ЗВО системи якості.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Слабкі сторони: 1. Здобувачі вищої освіти ще не в повній мірі розуміють свої можливості в питаннях розробки та
удосконалення освітніх програм, а також впливу на освітній процес ЗВО. 2. Не всі пропозиції та зауваження, які були
сформульовані під час попередньої акредитацій, враховано. Відсутня зведена інформація щодо врахування
рекомендацій за попередніми акредитаціями. Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Для
аналізу врахування ЗВО результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти було б доречно Університету
створити документ (окремий онлайнресурс), якій би відображав врахування зауважень та пропозицій, які
сформульовані під час акредитацій.
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Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Встановлена повна відповідність за даним критерієм.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в НУК ім. адм. Макарова визначає «Статут державного вищого
навчального закладу “Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова”»
(http://www.nuos.edu.ua/university/statute/) та Положення Університету, у тому числі: «Тимчасове положення про
організацію освітнього процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова»,
«Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова», «Положення про організацію самостійної роботи студентів у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова», «Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком
процесу у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова», «Положення про порядок
організації та проведення дуального навчання у Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова», «Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів) у Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова», «Положення про організацію права на академічну
мобільність у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова», «Положення про
Студентське самоврядування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова». Зазначені
документи чітко і зрозуміло встановлюють правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, та знаходяться у відкритому доступі на сайті ЗВО
(http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php). Як було встановлено під час інтерв'ювання викладачів та
здобувачів вищої освіти, інформація, яка наведена у документах Університету, для них зрозуміла, доступ до
документів і новин ЗВО зручний та інтуїтивно зрозумілий. В першу чергу це обумовлено наявністю системи
забезпечення якості НУК ім. адм. Макарова, яка направлена на удосконалення процедур, що регулюють права та
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, та ознайомлення з ними. Разом з цим, ознайомлення з документами
Університету ускладнено для здобувачів-іноземців та потенційних вступників-іноземців, оскільки не всі сторінки
сайту розкриваються на його англомовній версії.

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

В НУК ім. адм. Макарова існує практика розміщення документів на сайті ЗВО для громадського обговорення не
пізніше ніж за місяць до затвердження. Так, на сайті ЗВО у розділі «Новини» оприлюднений проект ОП «Технології
захисту навколишнього середовища» (http://www.nuos.edu.ua/university/news/1886/). Проведений аналіз показав,
що проєкт оновленої ОП був оприлюднений у відповідні терміни на сайті. Це також було підтверджено під час
опитування студентів, роботодавців та викладачів.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

При перегляді ОП у 2020 році на сайті Університету була надана точна та достовірна інформацію про освітню
програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування
відповідних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) та суспільства (http://www.nuos.edu.ua/university/news/1886/).
Позитивним фактором є те, що на сторінці проєкту програми додатково відображена інформація щодо етапів
обговорення ОП, у тому числі рекомендації з удосконалення змісту ОП. Під час зустрічі зі стейкхолдерами було
підтверджено їх участь в обговоренні проєкту ОП «Технології захисту навколишнього середовища» у 2020 році.
Враховуючи наведене вище було зроблено висновок, що зовнішні та внутрішні стейкхолдери обізнані про те, де
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знаходиться ОП і повсякчас мають можливість звернутися до неї за необхідності. Також було встановлено, що
стейкхолдери обізнані і про зміст, цілі та задачі, що притаманні окремим освітнім компонентам ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильні сторони: не визначено. Позитивні практики: 1. На сторінці проєкту програми додатково відображена
інформація щодо етапів обговорення ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

Слабкі сторони: не виявлено. Недоліки: 1. Ознайомлення з документами Університету ускладнено для здобувачів-
іноземців та потенційних вступників-іноземців, оскільки не всі сторінки сайту розкриваються на його англомовній
версії. Рекомендації щодо удосконалення: 1. Англомовну версію сайту НУК ім. адм. Макарова привести у
відповідність до україномовної версії. 2. Оскільки в ЗВО навчається велика кількість здобувачів-іноземців і в
«Правилах прийому до НУК ім. адм. Макарова» за даною ОП існує можливість навчання здобувачів-іноземців, в
подальшому на сайті ЗВО в його англомовній версії розміщувати документи Університету англійською мовою. На
сторінці «Освітні програми та проекти освітніх програм” зробити функціонал щодо автоматичного надсилання
пропозицій чи зауважень до освітніх ОП (і саме його вважати офіційним). Надані пропозиції і/чи зауваження
повинні надходити на адресу електронної пошти Гаранта ОП, а також паралельно на адреси начальника випускової
кафедри, начальника факультету і уповноваженої особи, яка відповідає за якість освітнього процесу і в обов’язки
якої входить контроль врахування пропозицій та зауважень. Додатково розглянути можливість оприлюднення на
цій сторінці наданих зауважень та пропозицій та рішення щодо їх врахування.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма та діяльність за цією освітньою програмою відповідає критерію 9. Визначений недолік не є
суттєвим, але при навчанні здобувачів-іноземців за даною ОП, він може стати критичним.

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

не застосовується
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4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

Відповідно до рекомендацій експертній групі, які були надані за критерієм 1 в документі “Методичні рекомендації
для експертів від відділу акредитації освітніх програм”, експертна група долучає до цього звіту сканкопію ОП за
якою здійснювався набір здобувачів у 2017 році (ЗВО не надало ОП 2016).

V. Підсумки
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На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми A

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Звіт_ЕГ_НУК_додаток.pdf LtgqF507Ig7WsOJMBELRVyA5p9sI56PDjspmBKLm
WZ4=

Додаток ОПП_бакалавр_183_2017.pdf OTUrgcp7YAMdxM6AP3OIwU5NknDvOm7p6YNoJu
7WjJQ=

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Бородіна Наталія Анатоліївна

Члени експертної групи

Петрушка Ігор Михайлович

Мандебура Анастасія Юріївна
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