
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Заклад вищої освіти Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова

Освітня програма 37366 Суднобудування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 135 Суднобудування

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 37366

Назва ОП Суднобудування

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Cпеціальність 135 Суднобудування

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Сьомін Олексій Анатолійович, Поліщук Андрій Олегович, Будашко
Віталій Віталійович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 07.06.2021 р. – 09.06.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП http://www.nuos.edu.ua/akreditaciya-
licenzuvannya/akreditaciya/vidomosti-samoocinjuvannya-op/135-
sudnobuduvannya/

Програма візиту експертної групи http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Programa-vizitu-
EG-Sudnobuduvannya.pdf

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

Підводячи підсумки акредитаційної експертизи, можна констатувати про позитивне враження щодо освітньо-
наукової програми (ОНП) «Суднобудування» третього рівня (доктор філософії) вищої освіти, галузі знань 13
Механічна інженерія, спеціальності «135 Суднобудування». Відео-зустрічі, які відбулися згідно програми візиту, із
гарантом ОНП, керівництвом Національного університету кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова,
здобувачами освіти всіх років навчання, адміністративним та академічним персоналом, науково-педагогічними
працівниками (НПП), науковими керівниками дисертаційних досліджень, проектною групою з розробки ОНП,
представниками наукового товариства, роботодавцями, випускником ОНП та представниками допоміжних
підрозділів, підтвердили наявність реального освітньо-наукового процесу та розуміння стейкхолдерами суті та
змісту ОНП. ОНП є актуальною та узгодженою з місією та стратегією розвитку НУК, враховує вимоги сучасного
ринку праці, перспективи розвитку галузі, інтереси академічної спільноти та інших стейкхолдерів. Зміст ОНП є
достатньо збалансованим та у різній мірі відповідає критеріям з акредитації. Достатній рівень матеріально-технічної
бази та кадрового забезпечення ОНП сприяє досягненню цілей та програмних результатів навчання (ПРН). Гарант
та група розробки ОНП постійно взаємодіють зі здобувачами вищої освіти, НПП НУК, роботодавцями та науковою
спільнотою. Також вразила міжнародна діяльність ЗВО в руслі академічної мобільності здобувачів освіти та
долучення закордонних ЗВО до співпраці у науковій та освітній галузях. Якість ОНП зумовлюється збалансованим
урахуванням сучасних вимог ринку праці, що потребує висококваліфікованих фахівців, галузевого, регіонального та
всеукраїнського рівнів, та, зокрема, інтересів різних груп вітчизняних та закордонних стейкхолдерів. Сучасність
орієнтації ОНП полягає у поєднанні актуальних питань розвитку технологій суднобудування і, пов’язаних з цим,
процесами в окремих структурах та об’єктах морського та річкового господарства, та є орієнтованою на актуальні
спеціалізації в галузі Механічної інженерії, в рамках яких прослідковується подальша професійна кар’єра
випускників. Згідно з Національною рамкою кваліфікацій ПРН ОНП корелюються із сучасними тенденціями
розвитку галузі. При формування компетентностей враховано широкий діапазон працевлаштування випускників,
що забезпечує їх конкурентоспроможність. За результатами акредитаційної експертизи ЕГ визначено, що ОНП та
освітньо-наукова діяльність ЗВО загалом відповідають усім критеріям, а ЗВО має резерви і потенціал для її
удосконалення. Тому, ЕГ групою були надані рекомендації, імплементація яких сприятиме усуненню виявлених
слабких сторін та дозволить покращити якість надання освітніх послуг. Можна констатувати, що ОНП має
перспективу подальшого розвитку, а виявлені недоліки не носять системного характеру і не впливають суттєво на
якість підготовки здобувачів вищої освіти.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

З відмічених за результатами акредитаційної експертизи сильних сторін та позитивних практик освітньо-наукової
програми (ОНП) ЕГ виділяє: 1. Наявність великої кількості діючих договорів про співпрацю з українськими та
закордонними ЗВО в контексті підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, академічної мобільності, науково-
дослідницьких проєктів; 2. Наявність спеціальної матеріальної бази та унікальних лабораторій для реалізації ОНП;
3. Наявність окремого “Положення про науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти у НУК”; 4. Можливість проходження науково-педагогічної практики у закордонних
ЗВО; 5. Визначені правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та у неформальній освіті; 6.
Потужна міжнародна діяльність, пов'язана з трансфером технологій, міжнародним обміном, науково-дослідними
проектами; 7. Активне залучення здобувачів до участі в НДР. 8. Запроваджене дистанційне навчальне середовище
(Moodle), де кожен здобувач вищої освіти має свій аккаунт та може отримати інформацію по дисциплінам ОНП; 9.
Запроваджене використання інтернет-сервісу Unicheck, за допомогою якого проводиться перевірка дисертаційних
робіт аспірантів, монографій, статей на академічний плагіат; 10. У викладанні за ОНП задіяно більше 50% докторів
наук за спеціальністю та профілем ОНП. Разом з кандидатами наук за профілем ОНП - 100%. Велика кількість
викладачів проходять стажування за кордоном; 11. Система матеріального та нематеріального заохочення: грошові
винагороди за захист кандидатської та докторської дисертацій; 12. Наявне спеціалізоване ліцензійне програмне
забезпечення (Rhinoceros, Bentley Maxsurf, Cadmatic, SolidWorks), яке забезпечує проектування вузлів; 13.
Сертифікація системи управління якістю НУК товариством “Бюро Верітас Сертифікейшн Україна”; 14. ЗВО 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; 15. Запровадження Ради гарантів, в якій гаранти ОНП можуть обмінюватись
досвідом; 16. Наявність доступу до наукометричних і навчальних баз даних (БД,), наукових платформ, електронних
бібліотек за національною передплатою (Scopus та Web of Science; Springer Nature; ScienceDirect тощо); 17. Придбані
коштом університету БД "Центр навчальної літератури"; 18. Тріал-доступи до БД JSTOR Archive Journal Collection;
19. Публікації тез доповідей на щорічних конференціях (http://www.nuos.edu.ua/nauka/konferencii/); 20.
Безкоштовні публікаціями у журналі «Polish Maritime Research» за умовами співробітництва та співавторства з
науковцями Politechnika Gdańska; 21. Можливість використання здобувачами освіти таких унікальних матеріальних
ресурсів, як «Малий опитовий басейн»; 22. Наявність Електронного інституційного репозитарію НУК (eIR NUOS).

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення
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Перелік виявлених слабких сторін та рекомендації щодо їх скорішого усунення: На сайті НУК розміщено документі
щодо «Місії, бачення і стратегії НУК» застарілої редакції. Рекомендовано узгодити з трудовим колективом нову
редакцію відповідного документу з подальшим корегуванням ОНП; Не всі зацікавленні стейкхолдери обізнані у
започаткуванні процесів оновлення ОНП та відповідних процедур. Рекомендовано запровадити в НУК регулярне
анонімне ОНЛАЙН-анкетування зацікавлених стейкхолдерів ОНП із оприлюдненням відповідних результатів на
сайті НУК; Відсутність у вільному доступі документів, підтверджуючих факти врахування досвіду закордонних ОП
під час формулювання цілей та ПРН ОНП Суднобудування; Ускладнений порядок компонування дисциплін у
вибіркові курси з шифруванням саме курсів, а не предметів у ОНП та НП (ВК1 та ВК2). Рекомендовано не
компонувати вибіркові ОК у окремі вибіркові курси, а пропонувати наскрізний перелік вибіркових ОК з
індивідуальним шифруванням та інформацією щодо обсягу кожного вибіркового ОК у кредитах ЄКТС;
Розпорошеність по сторінці сайту каталогів з рекомендованими вибірковими курсами до “Положення про вибіркові
дисципліни”. Рекомендовано поєднати всі каталоги в один електронний документ задля зручності користування;
Часткова обізнаність здобувачів освіти у процедурах застосування онлайн-сервісом Unicheck. Рекомендовано
поглибити популяризацію в НУК заходів щодо академічної доброчесності; Наявність великого відсотку викладачів
пенсійного віку (67%) та малий відсоток жінок (17%). Рекомендовано долучати до викладання за ОНП молодих
викладачів та науковців, в т.ч. жінок; Відсутня зведена інформація на сайті щодо врахування рекомендацій за
попередніми акредитаціями, на сайті університету відображені не всі акредитаційні справи. Рекомендовано
активніше залучати раду молодих вчених до перегляду ОП, проводити регулярно опитування, розмістити на
оновленому сайті НУК: інформацію по всіх акредитаційних справах, “Положення про формування, затвердження та
оновлення ОП у НУК”; Відсутність посилань на офіційному сайті НУК на такі унікальні матеріальні ресурси, як
«Малий опитовий басейн» (http://department-of-ship-design.com/malyj-opytovyj-bassejn/), і, навпаки, присутність
цієї інформації в мережі Інтернет на російській мові (http://department-of-ship-design.com/). Необхідно у ОНП
конкретизувати, чим є наукова складова ОНП по суті – індивідуальним планом, чи частиною навчального плану і як
ця складова відображається у навчальному плані; Рекомендовано розмістити на сайті НУК: посилання на договори
про співпрацю з закордонними університетами, в яких аспіранти мають можливість проходити стажування;
інформація щодо співпраці кафедр КННІ із закордонними вузами та науковими установами та участі наукових
керівників аспірантів у НДР; результати попереднього громадського обговорення проекту ОП у 2020 із
пропозиціями стейкхолдерів; контактну інформацію про психологічну службу; програму вступного випробування
для ОНП «Суднобудування».

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.

Згідно з ОНП «Суднобудування» за третім рівнем вищої освіти, опис якої розміщено на офіційному сайті НУК
(http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/OPP-PhD2020-SudnobuduvannyaISP_kor_new.pdf), її метою є
підготовка докторів філософії, які здатні продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у галузі
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної
діяльності, а також проводити власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення. Під час акредитаційної експертизи гарантом ОНП та керівництвом Кораблебудівного
навчально-наукового інституту (КННІ) та ЗВО було обгрунтовано доведено існування в НУК відомих в Україні
наукових шкіл (http://www.nuos.edu.ua/nauka/naukovi-shkoli/). Згідно п. 2.1 Статуту НУК
(http://old.nuos.edu.ua/university/statute/) цілі ОНП відповідають концепціям ЗВО у освітньо-науковій та
інноваційній діяльності. Однак, на сайті університету розміщено документ щодо «Місії, бачення і стратегії НУК»
(http://surl.li/wpjh), який, згідно відомостей про самооцінювання (СО), затверджено протоколом № 1 від 21.01.2013.
Проект цього документу підготовлено професорами Горбовим В.М. та Шостаком В.П, але на цьому документі не
вказано ані дати його затвердження, ані номеру протоколу засідання Вченої ради. Під час зустрічі з керівництвом
ЗВО вдалося з’ясувати історію цього документу та отримати запевнення у його найскорішому оновленні.

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

За результатами проведених зустрічей було встановлено, що до формулювання цілей та визначення ПРН ОНП
«Суднобудування» залучались здобувачі вищої освіти КННІ. На підтвердження цього, гарантом, на запит №4 ЕГ,
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було надано документи щодо обговорення ОНП та оновлення змісту зі стейкхолдерами та зацікавленими
підрозділами ЗВО. Цими документами виявилися відповідні протоколи засідань щодо обговорення результатів
опитування (анкетування) щодо задоволеності ОНП аспірантів та НПП. Аналіз наданих протоколів та звітів
дозволив встановити, що під час зустрічей, проведення занять та бесід зі здобувачами вищої освіти, розробниками
ОНП виявлялись побажання з організації освітнього процесу і змісту ОК ОНП та їх переліку. Так, згідно протоколу
№2 засідання НМК комісії КННІ від 25.06.2018 р. щодо обговорення пропозиції студентів та стейкґолдерів з ОНП
«Суднобудування» було вилучено кваліфікаційні екзамени з загальної та професійної підготовки. Починаючи з
2020 року в ОНП була змінена модель формування індивідуальної освітньої траєкторії із направленням її на
покращення урахування наукових інтересів аспірантів. Також, гарантом ОНП були надані оформленні результати
анкетування різних категорій стейкхолдерів, в результаті чого, при формуванні ПРН були враховані особливості
напрямків наукових досліджень здобувачів вищої освіти ОНП «Суднобудування» в контексті їх участі у НДР КННІ.
Так, здобувачів Буроковця С.В., Клименко А.М., Соценка В.В., Урсолова О.І. було включено в заявку на конкурс
наукових проектів прикладних досліджень на 2020-2022 роки. Згідно наданих результатів анкетування, до
формування ОНП «Суднобудування» долучалися роботодавці та академічна спільнота Одеського національного
морського університету (ОНМУ), Національного університету «Одеська морська академія» (НУ «ОМА»), ДП
«Досліднопроєктний центр кораблебудування» (Миколаїв), підприємства Інтелектуальні Морські Технології
(Миколаїв), Київського інституту водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Хоча
перелік роботодавців і не співпадає із переліком, що зазначено у відомостях СО, результати цих опитувань свідчать
про те, що відповідна робота за ОНП проводиться на регулярній основі. Щодо академічної спільноти, надані ЕГ
звіти та протоколи в своїй більшості підтверджують факт, що ОНП «Суднобудування» була розроблена з
урахуванням багаторічного досвіду підготовки кандидатів та докторів наук в НУК для ОНМУ, НУ «ОМА»,
Київського інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного та інших. Інтереси
академічної спільноти враховані шляхом забезпечення навичок викладацької діяльності, впровадження
інноваційних технологій та сучасних форм і методів навчання. Також факт долучення до обговорення ОНП
підтверджуються наданими ЕГ рецензіями на ОНП від Демідюка О.В., зав. кафедрою теорії та проектування корабля
ім. проф. Ю. Л. Воробйова ОНМУ та Давидова І.П., зав. кафедри теорії та устрою судна НУ «ОМА».

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.

На запит №8 ЕГ, гарантом було надано 10 сканкопій договорів із вітчизняними та закордонними ЗВО, що свідчить
про співпрацю НУК в контексті врахування досвіду ОП під час формулювання цілей та ПРН. Зокрема, було
враховано досвід ОП “Ocean Engineering” (Gdansk University of Technology, Польща) та ОП ЗВО Китаю, зокрема ОП
«Naval Architecture and Ocean Engineering», в контексті, що теми дисертацій кандидатів наук з морської архітектури
та інжинірингу – це ті, що відображають проблеми спеціальності та включають планування, проектування,
будівництво, експлуатацію та системне обслуговування транспортних засобів та конструкцій, спрямованих на
дослідження океанічних ресурсів, а саме морського середовища, динаміки та гідродинаміки, морських споруд,
проектування суден, морських перевезень та портів, аналізу та безпеки управління, обслуговування на основі
надійності, технологій риболовлі та аквакультури та вітрильного спорту. Цілями згаданих ОП є: сприяння
дослідженням у галузі військово-морської архітектури та океанської інженерії, що дозволяють розробку відповідних
напрямків міжнародних наукових знань, презентації розвитку визнаної технологічної та науково-дослідної
діяльності на міжнародному рівні, сприяння високоякісній академічній освіті в галузі військово-морської
архітектури та океанобудування та пропонування цієї освіти на міжнародному рівні. Також, на запит №3 ЕГ,
гарантом ОНП було надано приклади принаймні 6 закордонних ОП, цілі та ПРН яких було враховано при розробці
ОНП 135 «Суднобудування», але ж, пересвідчитись в цьому в рамках візиту не представилося можливим за браком
часу та з причини відсутності документів, підтверджуючих факти відповідності. Таким чином сформувалася
пропозиція ЕГ продемонструвати на окремих прикладах з контексту ОНП 135 «Суднобудування», з посиланням на
відповідні місця в представлених ОП, яким чином під час формулювання цілей та ПРН ОП враховується цей досвід.
Тим важливіше, що деякі надані ОП на китайській мові. Галузевий та регіональний контекст враховано відповідно
до «Морської доктрини України на період до 2035 року», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №
137–209–п (редакція від 28.10.2020) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text, а також у
парадигмі функціонування в Україні сімох суднобудівних заводів, дев’яти підприємств суднового машинобудування,
морського приладобудування та електромонтажу, кілька десятків середніх і малих суднобудівних і судноремонтних
заводів, 15 науково-дослідних інститутів і конструкторських бюро. Між деякими з них та НУК заключено договори
про співпрацю, про що було надано відповідні документи (Херсонська верф Smart Maritime Group.) Під час
проведення зустрічі з роботодавцями було підтверджено, що на ОНП навчаються аспіранти з підприємств ДП
«Дослідно-проєктний центр кораблебудування» та ТОВ «Югсудоремонт», а ДВНЗ «Миколаївський політехнічний
коледж» та кораблебудівний факультет ОНМУ є замовниками фахівців на рівні викладачів, науковців та
дослідників.

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.
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У зв’язку з тим, що стандарт вищої освіти за спеціальністю «135 Суднобудування» для третього (освітньо-наукового)
рівня вищої освіти відсутній, на етапі започаткування освітньої діяльності з підготовки докторів філософії та
впровадження ОНП «Суднобудування» було враховано вимоги Порядку підготовки докторів філософії та докторів
наук у ЗВО (наукових установах, Постанова КМУ від 23.03.2016 р. № 261) щодо обов’язкових чотирьох компонентів,
які забезпечують набуття компетентностей визначених у Постанові. Згідно відомостей СО, у ОНП
«Суднобудування» було враховано напрацювання члена робочої групи проф. Бондаренко О.В. у підкомісії «135
Суднобудування» НМК 9 з інженерії МОН України з розробки стандартів вищої освіти (http://surl.li/wppl). Членами
цієї робочої групи також є Сьомін О.А. (декан факультету експлуатації технічних систем на водному транспорті
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Коношевича-Сагайдачного), Демідюк О.В.
(завідувач кафедрою теорії та проектування корабля ім. проф. Ю.Л. Воробйова ОНМУ) та інші стейкхолждери
(http://surl.li/wpqp), (http://surl.li/wppw). Визначені в розділі «Програмні результати навчання» ОНП
«Суднобудування» ПРН відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій (http://surl.li/grhw). А саме: знання
(концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) відповідають
ПРН01, ПРН05, ПРН06, ПРН08, ПРН10, ПРН11, ПРН13, ПРН14, ПРН17, ПРН20, ПРН22-ПРН25; комунікація (вільне
спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою
спільнотою, суспільством у цілому, тощо) відповідають ПРН02, ПРН03, ПРН09, ПРН14, ПРН18, ПРН19, ПРН25;
комунікація (використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях)
відповідають ПРН04 та ПРН07; відповідальність і автономія (демонстрація значної авторитетності, інноваційність,
високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або
процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності, тощо) відповідають ПРН03, ПРН08, ПРН16,
ПРН26; відповідальність і автономія (здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення) відповідає
ПРН22; уміння/навички (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у
сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної
практики) відповідають ПРН02, ПРН03, ПРН07, ПРН09-ПРН11, ПРН13, ПРН16-ПРН19, ПРН21; уміння/навички
(започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження
з дотриманням належної академічної доброчесності) відповідають ПРН12 та ПРН16; уміння/навички (критичний
аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей) відповідає ПРН17. У ОНП «Суднобудування» наявна матриця
відповідності визначених ОНП компетентностей дескрипторам Національної рамки кваліфікацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Наявність великої кількості договорів про співпрацю ЗВО, в якому реалізується ОНП, з українськими та
закордонними ЗВО в контексті підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, академічної мобільності, науково-
дослідницьких проєктів тощо.

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

Розміщення на сайті університету документів щодо «Місії, бачення і стратегії НУК» (http://surl.li/wpjh) застарілої
редакції. Необхідно узгодити з трудовим колективом нову редакцію відповідного документу з подальшим
корегуванням ОНП. Не всі зацікавленні стейкхолдери обізнані у започаткуванні процесів оновлення ОНП та
відповідних номенклатурних процедур КННІ та ЗВО взагалі. Запровадити в НУК регулярне анонімне ОНЛАЙН-
анкетування зацікавлених стейкхолдерів ОНП із оприлюдненням відповідних результатів на офіційному сайті НУК.
На запит №3 ЕГ, гарантом ОНП було надано приклади принаймні 6 закордонних ОП, цілі та ПРН яких було
враховано при розробці ОНП 135 «Суднобудування», але ж, пересвідчитись в цьому в рамках візиту не
представилося можливим за браком часу та з за браком часу та з причини відсутності документів, підтверджуючих
факти відповідності. Таким чином сформувалася пропозиція ЕГ продемонструвати на окремих прикладах з
контексту ОНП 135 «Суднобудування», з посиланням на відповідні місця в представлених ОП, яким чином
враховується цей досвід під час формулювання цілей та ПРН ОП. Тим важливіше, що деякі надані ОП на китайській
мові.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП, що акредитується, має чітко визначену специфіку – орієнтацію на підготовку докторів філософії, здатних до
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосування методології наукової та педагогічної
діяльності, а також проведення власних наукових досліджень, результати яких мають наукову новизну, теоретичне
та практичне значення у галузі суднобудування та морської інженерії, що відповідає потребам регіону. Врахування
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специфіки галузі досягається завдяки наявності в ОНП необхідних освітніх компонентів, додатково орієнтованих на
потреби і специфіку підприємств суднобудівної галузі та судноплавних компаній, що дозволяє забезпечити
відповідні програмні результати навчання. Наявна ефективна співпраця з роботодавцями, міжнародна діяльність
ЗВО дозволяє забезпечувати належну підготовку фахівців з числа випускників даної ОНП для ринку праці.
Відмічені ЕГ недоліки мають не суттєвий характер та можуть бути усунені у незначний термін. Підсумовуючі сильні
та слабкі сторони, ЕГ доходить до висновку відповідності ОНП за критерієм 1 рівню В.

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).

Обсяг ОП: 48 кредитів ЄКТС. Обсяг обов'язкових ОК спрямованих на формування загальних і фахових
компетентностей та набуття програмних результатів навчання - 36 кредитів ЄКТС (75%). Обсяг ОК за вибором
здобувача: 12 кредитів (25%), що забезпечується вибірковим курсом 1 (ВК 1) у 4 семестрі та вибірковим курсом 2 (ВК
2) у 3 семестрі. Дисципліни у рамках вибіркових курсів обираються здобувачами з каталогу дисциплін (третій рівень
Доктор філософії), наведеному на сайті: http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/. Обсяг ОНП та окремих
циклів ОК (обов'язковий та вибірковий) відповідає Закону України “Про вищу освіту” та ст.26 Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук (затв. Постановою КМУ №261 від 23.03.2016).
ОНП передбачає здобуття вищої освіти за денною та заочною формами. Передумовою підготовки здобувачів за
ОНП є попередньо здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) магістра, спеціаліста за
спеціальністю 135 “Суднобудування” або з іншої спорідненої галузі знань. Навчальний план відповідає змісту ОНП
(http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/NP-2020.pdf). Таким чином, присвоєння освітньо-наукового
ступеню доктора філософії, що здобувається на третьому рівні вищої освіти і присуджується ЗВО у результаті
успішного виконання здобувачем ОНП підтверджує відповідність даної ОНП вимогам чинного законодавства.

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.

ОП має чітку, логічно зрозумілу структуру. Час навчання розподілений на 4 роки, з яких 1 та 2 роки проводиться
аудиторна підготовка (по 2 семестри у кожному навчальному році) та 3,4 присвячені науковому дослідженню. Всі
ПРН забезпечуються відповідними ОК, про що свідчать матриці забезпечення (розділи 6,7 ОНП). Обов'язкові ОК у
сукупності призводять до досягнення ПРН, про що свідчить зміст робочих навчальних програм дисциплін. Аналіз
наведеної структурно-логічної схеми щодо послідовності вивчення ОК свідчить про їх логічну взаємопов'язану
систему та забезпечення здобувачам можливості досягнення програмних цілей та результатів навчання
обов'язковими ОК. Гуманітарні дисципліни («Фахова іноземна мова», «Філософія науки», «Методологія наукових
досліджень») в повній мірі дозволяють надбати нові та поглибити надбані на ОПП попередніх ступенів (бакалавра,
магістра) результати навчання пов’язані із соціальними навичками (“soft skills”). Бесіда зі здобувачами освіти,
випускником (Урсолов О.І) та роботодавцями додатково свідчить про це. Наявна інтегральна компетентність в ОП,
яка новою редакцією Національної рамки кваліфікацій не передбачена (але залишається в діючій редакції
Стандарту вищої освіти спеціальності 135 Суднобудування). В ОНП 2016, 2018 р. механізм вибірковості ОК
здійснювався шляхом вибору дисциплін з переліку дисциплін, що містилися у варіативній частині навчального
плану. Обсяг варіативної частини навчального плану становив 25 % від загального обсягу. У ОНП 2020 р механізм
вибірковості освітніх компонент було змінено, а саме: аспірант має право вибору дисциплін з каталогу для третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/
http://flowpaper.com/flipbook/Dodatok-Katalog-vibirkovih-kursiv-tretij-riven-Doktor- Filosofii/?wp-hosted=1 Вибір
дисциплін аспірантами здійснюється шляхом написання заяв про вибір вибіркових курсів. Прикладами можливості
вибору дисциплін здобувачами є наявність заяв аспірантів на вибір вибіркових курсів, наявність вибраних
дисциплін в індивідуальних навчальних планах аспірантів та в розкладі занять. Група забезпечення ОП постійно
вдосконалює механізм вибірковості освітніх компонент. Як було встановлено в процесі виїзної експертизи з вересня
2021 року планується збільшити кількість вибіркових дисциплін та розширити каталог вибіркових дисциплін.
Вищесказане дозволяє зробити висновок про досягнення цілей ОП та її програмних результатів навчання.

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

Можна засвідчити повну відповідність змісту ОНП через зміст ОК наведений в робочих навчальних програмах
дисциплін, який повністю відповідає об'єктам вивчення, методам і технологіям викладання та враховує зміст
предметної області спеціальності 135 “Суднобудування”- процеси проектування, конструювання, побудови, ремонту,
реновації та утилізації суден. Наявна відповідність спеціальної матеріальної бази (обладнання, тренажери,
ліцензійний софт, діючі макети обладнання, які були надіслані списком та продемонстровані під час огляду
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додатково посилюють зміст ОК та удосконалюють методи та технології які використовуються під час реалізації ОНП,
що поліпшує засвоєння змісту ОК. Посилання на гугл-диску на відео файли презентації матеріально-технічної бази
ОНП Суднобудування, скан-копії ліцензій надані в папці “Запити та відповіді”. Враховуючи особливості ОНП у
галузевому контексті (потужні наукові школи з мореходності та проектування суден, широка міжнародна співпраця,
наявність унікальних лабораторій зі спеціальності), підтверджується відповідність предметній області даної ОНП за
спеціальністю 135 «Суднобудування».

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

У ЗВО розроблено “Положення про вибіркові дисципліни у НУК” яке діє з 30 серпня 2019 року зі змінами від
28.02.2020 р. та доповненнями у вигляді додатків, у якому визначений порядок обрання варіативних ОК та
формування індивідуальної освітньої траєкторії: (http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/). У вказаному
положенні не згадані здобувачі третього рівня, що ЕГ вважає технічною помилкою. Для третього рівня існує
окремий каталог вибіркових курсів та дисциплін, у якому наведені анотації дисциплін згідно з вибірковими
курсами, але не наведена кількість кредитів ЄКТС кожної дисципліни. Вказані дисципліни дають можливість
отримати додаткові компетентності за суміжними науково-професійними сферами у суднобудуванні або
удосконалити існуючі. Здобувачі можуть реалізувати своє право на вибір дисциплін шляхом вибору дисциплін з
вибіркових курсів 1 та 2 або будь-яких інших дисциплін з інших ОП які діють в ЗВО загальним обсягом 12 кредитів.
Індивідуальні навчальні плани та заяви щодо вибору дисциплін оформлюються належним чином. Зразки надані у
папці “Запити та відповіді”. Бесіда з аспірантами та випускником підтвердила їх інформованість про можливість
обрання дисциплін, фактичну зрозумілість та дієвість процедури обрання. ЕГ відмічає дещо ускладнений порядок
компонування дисциплін у вибіркові курси з шифруванням саме курсів, а не предметів у ОНП та НП (ВК 1 та ВК 2)
та рекомендує не компонувати вибіркові ОК у окремі вибіркові курси, а пропонувати наскрізний перелік вибіркових
дисциплін з індивідуальним шифруванням та інформацією щодо обсягу кожного вибіркового ОК у кредитах ЄКТС.
Крім цього, ЕГ відмічає розпорошеність каталогів з рекомендованими вибірковими курсами до “Положення про
вибіркові дисципліни” по сторінці сайту та рекомендує їх поєднати в один електронний документ задля зручності
користування. Зважаючи на фактичну дієвість процедури вибору ОК, вказані недоліки не є суттєвими.

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

У ЗВО розроблено окреме “Положення про науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти у НУК”, що можна вважати сильною стороною.
http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/ У положенні наведені мета та завдання практики,
компетентності та програмні результати навчання, зміст практики, звітна документація та права і обов'язки
керівника та аспіранта. Практична підготовка формує наступні компетентності: ЗК06 Здатність діяти на основі
етичних міркувань (мотивів); ФК03 Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та підготовку здобувачів
вищої освіти до професійно-орієнтованої діяльності. Згідно ОНП та НП об`єм практики (ОК 9) - 3 кредити.
Проходження практики здебільшого виконується на кафедрі здобувача, але за згодою допускається проходження
практики на підприємствах суднобудівної галузі. У папці “Запити та відповіді” наведені угоди з можливими базами
практики, потенційними роботодавцями. Наявність угод та можливе проходження практики на підприємствах є
сильною стороною, що дозволяє отримувати компетентності у сучасних умовах виробництва. Про це свідчить
приклад проходження подібної практики Урсолова О. у Jiangsu University of Science and Technology, Китай
(запрошення надане у папці “Запити та відповіді”) та попередню розробку двох курсів з теорії корабля та
океанотехніки, хитавиці та керованості на англійській мові для викладання у вказаному ЗВО Китаю у рамках
практики. Звіти з практики прикладені у папці “Запити та відповіді” свідчать про належне виконання завдань щодо
наукової та навчально- педагогічної складової та фактичне надбання компетентностей та програмних результатів
навчання вказаних у ОНП. Бесіда зі здобувачами та наведені результати анкетування (у папці “Запити та відповіді”,
відп. 5) підтвердила задоволеність отриманими компетентностями та результатами практики та достатність обсягу
практичної підготовки.

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

В ОНП передбачені ОК, які формують соціальні навички, потрібні для майбутніх науковців, які працюють на
кафедрах або у виробництві: «Фахова іноземна мова», «Філософія науки», «Методологія наукових досліджень».
Формування соціальних навичок (soft skills) відбувається шляхом набуття соціально-комунікативних здібностей
(комунікативні навички, групова робота, лідерство, кооперація, відповідальність, етика спілкування, вміння
працювати в команді та висловлювати власну думку), когнітивних навичок (критичне мислення, навички
вирішення проблем, новаторське (інноваційне) мислення, навички самоосвіти), атрибутів особистості і складових
емоційного інтелекту (чесність, гнучкість, креативність). Формування соціальних навичок забезпечуються
наступними ПРН. ПРН02. Уміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та
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результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти. ПРН03. Уміти координувати роботу
дослідницької групи, організовувати колективну роботу та керувати людьми. ПРН04. Володіти мовними
компетентностями, достатніми для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною
мовою в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів зі спеціальності.
ПРН07. Вміти використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній діяльності та дослідженнях.
ПРН08. Здатність до подальшого навчання у сфері суднобудування, механічної інженерії і дотичних галузей знань,
яке значною мірою є автономним та самостійним. ПРН15. Володіти загальнонауковими (філософськими)
компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та
загального культурного кругозору. ПРН16. Уміти запропонувати оригінальне інноваційне рішення, направлене на
розв’язання конкретної проблеми зі спеціальності. ПРН17. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових
та комплексних ідей. ПРН19. Уміти самостійно приймати проектні рішення. ПРН21 Уміти аналізувати свої
спостереження, висувати на основі аналізу гіпотези, підтверджувати або спростовувати свої або протилежні доводи,
концепції, гіпотези. ПРН22. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення. ПРН26.
Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та норми академічної доброчесності при проведенні
наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. Крім цього, формування soft
skills відбувається під час проходження науково-педагогічної практики (компетентність ЗК 06) та під час наукової
роботи, виступів на наукових конференціях, семінарах, участі у виконанні науково-дослідних робіт (приклади НДР
наведені у папці “Запити та відповіді”), участі у засіданнях кафедр та вчених рад. Формуванню соціальних навичок
також допомагають сучасні методи викладання та навчання: презентації, звіти, медіаграмотність та ін. Експертна
група вважає, що наявність таких програмних результатів навчання є достатньою для формування у аспірантів
соціальних навичок.

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

Професійний стандарт відсутній.

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.

У ЗВО діє «Положення про організацію навчального процесу НУК 2020 зі змінами», та «Положення про
організацію самостійної роботи студентів: http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/. Розподіл загального
обсягу виконано таким чином, що аудиторні заняття складають не менше 1/3 від загального обсягу, а на самостійну
роботу відведено не більше 2/3 від загального обсягу навантаження. Вказаний розподіл навантаження зберігається
для усіх дисциплін ОНП за виключенням Фахової іноземної мови, де співвідношення аудиторних занять до
самостійної роботи становить 50 на 50. Результати анкетування, наведені у папці “Запити та відповіді” свідчать про
достатність розподілу годин та переважну задоволеність аспірантів обсягами та співвідношеннями. Бесіда зі
здобувачами підтверджує достатність вказаного розподілу об'єму аудиторної та самостійної роботи.

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.

Підготовка за дуальною формою не передбачена.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: 1. Наявність спеціальної матеріальної бази та унікальних лабораторій для реалізації саме цієї ОНП;
2. Наявність окремого “Положення про науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти у НУК”; Позитивна практика: 3. Можливість проходження науково-педагогічної
практики у закордонних закладах освіти.

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

Несуттєві недоліки. 1. Дещо ускладнений порядок компонування дисциплін у вибіркові курси з шифруванням саме
курсів, а не предметів у ОНП та НП (ВК 1 та ВК 2). ЕГ рекомендує не компонувати вибіркові ОК у окремі вибіркові
курси, а пропонувати наскрізний перелік вибіркових дисциплін з індивідуальним шифруванням та інформацією
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щодо обсягу кожного вибіркового ОК у кредитах ЄКТС. 2. Розпорошеність каталогів з рекомендованими
вибірковими курсами до “Положення про вибіркові дисципліни” по сторінці сайту. ЕГ рекомендує поєднати всі
каталоги в один електронний документ задля зручності користування.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Акредитована ОНП в цілому відповідає вимогам, що висуваються з боку даного критерію. Загальна структура,
наповнення та реалізація ОНП знаходиться у відповідності до діючого законодавства, зокрема Національної рамки
кваліфікацій, що повністю підтверджується співрозмовою зі стейкхолдерами: роботодавцями, аспіратнами,
випускником. Всі зазначені в ОНП компетентності та програмні результати навчання забезпечуються відповідними
освітніми компонентами. Обсяг ОПП в цілому та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства
щодо навчального навантаження для третього рівня вищої освіти. Аналіз ОПП та навчального плану дозволяє
констатувати, що передбачені освітні компоненти дозволяють набути компетентності і досягти програмних
результатів, достатніх для подальшої навчально-наукової діяльності. Виявлені недоліки які стосуються
компонування вибіркових освітніх компонентів та каталогів не впливають суттєво на кінцеву якість підготовки
здобувачів згідно з метою ОП. ЕГ доходить до висновку відповідності ОНП за критерієм 2 рівню В.

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 аспірантури та докторантури НУК для здобуття вищої освіти третього рівня на 2021 рік
затверджені Вченою радою НУК від 24.12.2020 р. протокол № 10 та оприлюднені на сайті
(http://old.nuos.edu.ua/applicants/admissions/pravila-priyomu/pravila-priyomu-do-aspiranturi/). На навчання для
здобуття ступеня доктора філософії на денній, вечірній та заочній формі до університету приймаються особи, які
здобули науковий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і мають схильність для наукової
та викладацької діяльності. Правила прийому на навчання за освітньою програмою «Суднобудування» за
спеціальністю 135 за освітнім ступенем вищої освіти доктора філософії є достатньо чіткими і зрозумілими, вони не
містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному сайті ЗВО.

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

Відповідно до розділу 4 Правил прийому в аспірантуру та докторантуру конкурсний відбір здійснюється за
результатами вступних випробувань з філософії, іноземної мови та іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності). Ваговий коефіцієнт іспиту зі спеціальності є найбільшим, та складає 0,5
від загального конкурсного балу, з іноземної мови - 0,25, філософії - 0,15, що цілком відповідає формуванню
контингенту здобувачів, які вмотивовані та здатні до навчання на ОНП. У разі отримання на вступному іспиті зі
спеціальності оцінки 73 «D» або нижче, вступник позбавляється права брати участь у конкурсі. Програми вступних
випробувань не знайдені на сайті НУК та були надані ЕГ за запитом в папці “Запити та відповіді”. Програми
вступних випробувань з усіх вступних предметів та тематика питань фахового випробування повністю відповідає
спрямованості ОНП. На зустрічі зі здобувачами та випускником встановлена задоволеність щодо відповідності умов
вступу вимогам подальшого навчального процесу. Під час зустрічі з допоміжним персоналом встановлено, що
основні зміни в минулому році стосувались термінів етапів вступної кампанії через карантинні обмеження.

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.

За інформацією гаранта необхідності застосування таких правил на ОНП третього рівня зі спеціальності 135
«Суднобудування» ще не було. Але у ЗВО розроблені Положення “Про організацію права на академічну мобільність”
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1386&sphrase_id=41299 та Положення “Про
порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти”
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http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1387&sphrase_id=41300 Положення також
розповсюджується на осіб, які навчаються на акредитованих (якщо акредитація передбачена національним
законодавством) ОП у навчальних закладах іноземних держав, у разі їх поновлення чи переведення до вищих
навчальних закладів України. Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на
підставі “Положення про порядок перезарахування результатів навчання (трансфер кредитів)”
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1417&sphrase_id=41301 шляхом порівняння
навчальних програм відповідної ОП (спеціальності) та Академічної довідки, що надає здобувач вищої освіти. В
цілому, правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є чіткими, зрозумілими і доступними для
всіх учасників освітнього процесу.

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.

За інформацією гаранта необхідності застосування таких правил на ОНП третього рівня зі спеціальності 135
«Суднобудування» ще не було. Але у ЗВО визнання результатів набутих у неформальній та інформальній освіті
регламентується “Положенням про визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній
освіті в НУК” http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2556 Процедура визнання
передбачає такі обов’язкові етапи: 1. Подання заяви на ім’я директора інституту (декана факультету). До заяви
додаються освітня декларація та інші документи (матеріали), які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати
наведену в ній інформацію про неформальну (інформальну) освіту; 2. Формування фахової комісії, яка визначає
можливість визнання, форми та строки проведення атестації для визнання результатів навчання, набутих у
неформальній та інформальній освіті; 3. Проведення оцінювання для визнання результатів навчання, набутих у
неформальній та інформальній освіті. Критерії визнання наведені у пп 2.10-2.15 “Положення…” є зрозумілими,
неупередженими, та не містять дискримінаційних умов. В цілому, правила визнання результатів навчання,
отриманих в неформальній/інформальній освіті є чіткими, зрозумілими і доступними для всіх учасників освітнього
процесу.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Наведені правила прийому за даною освітньою програмою та правила визнання результатів навчання, отриманих в
інших закладах освіти та у неформальній/інформальній освіті є чіткими і зрозумілими. Згадані правила
загальнодоступні на офіційному сайті ЗВО.

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

Недолік: На сайті ЗВО не викладено програму вступного випробування для ОНП третього рівня «Суднобудування».
ЕГ рекомендує викласти програму на сайт НУК.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма має достатній рівень відповідності за підкритеріями 3.1,3.3,3.4. Правила прийому на навчання за
ОНП є достатньо чіткими і зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному
сайті ЗВО. Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є чіткими, зрозумілими і доступними
для всіх учасників освітнього процесу. Правила визнання результатів навчання, отриманих в неформальній /
інформальній освіті є чіткими, зрозумілими і доступними для всіх учасників освітнього процесу. Недолік, що
стосується підкритерія 3.2 (відсутність програми вступних випробувань на сайті НУК) може бути усунений ЗВО
найближчим часом. ЕГ вважає, що освітня програма в цілому відповідає вимогам критерію 3 з недоліком, що не є
суттєвим.
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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.

Аналіз відомостей СО (Таблиця 3 “Матриця відповідності”), співбесіда з викладачами та здобувачами відобразила,
що перевагу віддають традиційним формам навчання: лекціям, практичним та лабораторним заняттям. За деякими
ОК, а саме: “Сучасні проблеми теорії корабля та проектування суден”, “Фахова іноземна мова”, “Спеціальні питання
міцності суден та морських плавучих споруд”, “Чисельні методі гідродинаміки кораблів та об'єктів океанотехніки”
передбачені проблемно-орієнтовані та дослідницькі методи навчання, тестування та застосування сучасних
мультимедійних методів навчання. На дисциплінах гуманітарного напрямку застосовують семінарські заняття. Крім
цього, форми навчання по всіх ОК включають в себе індивідуальні заняття а також консультації. В ЗВО діє
“Положення про організацію самостійної роботи студентів” (http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/) ,
що можна вважати сильною стороною. Положення визначає принципи та порядок організації самостійної роботи
студентів, вимоги до її організаційного, методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, роль
та завдання підрозділів університету в організації самостійної роботи. В умовах карантину відмічене активне
застосування системи Zoom. Важливу у студентоцентрованому підхіді цієї ОП є навчально-педагогічна практика на
профільних кафедрах або на підприємствах, де аспірант отримує необхідні наукові та практичні компетентності, які
необхідні для подальшої освітньої та наукової праці. ЗВО забезпечує можливість обрання науково-педагогічними
працівниками методів навчання та викладання відповідно професійних побажань аспірантів, шляхом попередньої
співбесіди перед вступом до аспірантури та виявлення наукових та професійних інтересів. У співбесідах було
підтверджено, що форми та методи навчання і викладання обираються викладачами, вони самостійно визначають,
як саме читати лекційні чи практичні, лабораторні заняття. На першому занятті вони доносять здобувачам
інформацію о формах, методах навчання та системі оцінювання. Таким чином, ЕГ вважає, що форми та методи
навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних результатів навчання,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

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).

В НУК забезпечено надання всім учасникам освітнього процесу необхідної інформації щодо цілей, змісту і
результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання. Доступ до інформаційних ресурсів здійснюється через
офіційний сайт НУК (розклади, графіки, освітні програми тощо) та в системі Moodle (робочі програми дисциплін в
форматі .pdf, інше НМКД). http://www.nuos.edu.ua/studentu/ На початку року аспіранти оформляють індивідуальні
плани роботи аспірантів, (які наведені у папці “Запити та відповіді), крім цього, інформація по предметах (робочі
програми) розміщується на сайті та у системі Moodle за авторизованим доступом:
http://den.nuos.edu.ua/course/view.php?id=564 . Можливість доступу надана ЕГ у режимі спостерігача. Пароль та
логін у папці “Запити та відповіді”. Кожен викладач на першому занятті інформує здобувачів про компетентності та
результати навчання, які вони отримають в результаті вивчення предмета, а також порядок та критерії оцінювання.
Співбесіда зі здобувачами та випускником підтвердила їх задоволеність можливостями доступу. Спілкування із
здобувачами, викладачами та керівником відділу аспірантури підтверджує, що інформація стосовно цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається своєчасно і в доступній формі у
робочих програмах дисциплін та шляхом інформування викладачами на першому вступному занятті з відповідних
дисциплін. Встановлено, що здобувачі мають повну інформацію про всі обов’язкові і вибіркові освітні компоненти у
вигляді освітньої програми http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/OPP-PhD2020-
SudnobuduvannyaISP_kor_new.pdf та робочих програм ОК на сайті: http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-
nuk/opis-opp/5034-2/ Сторінка викладача в Scholar Google містить посилання на повний перелік наукових праць та
методичних матеріалів, автором яких є даний викладач, зокрема і тих, що відносяться до даної дисципліни,
наприклад: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hpQvIr4AAAAJ

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 ОНП передбачена як освітня та і наукова складова. Здобувачі долучаються до участі у щорічних наукових
конференціях: «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», “Сучасні технології проектування, побудови,
експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд”; “Підводна техніка і технологія» та
інших: http://www.nuos.edu.ua/nauka/konferencii/ ЕГ відмітила дуже активне залучення аспірантів до науково-
дослідних робіт. Протягом 2016-2019 років аспіранти Соценко В.В., Клименко А.М., Руденко Ю.В., Саустіян Я.П.,
Урсолов О.І. приймали участь (з оплатою праці) у виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи 2085 №
ДР0117U000347 «Розробка методології підвищення ефективності та безпеки річкової транспортної системи
України». У 2018-2020 роках аспіранти Дядюра Є.Ю., Мартиченко Я.О. приймали участь виконанні держбюджетної
науково-дослідної роботи 2165 № держ. реєстр. 0118U003871 «Наукові основи проектування складів і структур
легковагових композиційних матеріалів плавучості для підводних засобів засвоєння ресурсів океану». Документи,
що підтверджують впровадження результатів НДР надані в папці “Запити та відповіді” (відп. 20а та 20б). Крім цього,
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аспіранти мають наукові публікації, виконані під час навчання. Перелік наведений у папці “Запитання та відповіді”
(відп. 21).

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

У НУК діють “Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК”
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2043&sphrase_id=41156 та “Положення про
робочу програму навчальної дисципліни у НУК” http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=2045&sphrase_id=41302 Вказані документи регулюють порядок змін в документах щодо освіти (ОП,
НП, РНП тощо). Викладачі оновлюють ОК на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі за
рахунок відвідування семінарів, конференцій, підвищення кваліфікацій, стажувань. Наприклад: програма курсу
«Чисельні методи гідродинаміки кораблів та об’єктів океанотехніки», яку викладає Король Ю.М., передбачає
використання SOLIDWORKS Flow Simulation. Сам викладач має наукові публікації за цієї тематикою у SCOPUS та
Web of Science. Проф. Нєкрасов В.О. свої наукові досягнення із проектування суден, які викладені в монографії
«Conceptual Designing of Ships», та публікації в SCOPUS та Web of Science використовує при викладанні курсу
«Сучасні проблеми теорії корабля та проектування суден». Під час співбесіди ЕГ пересвідчилась у регулярному
оновленні змісту ОК. У робочих програмах дисциплін здебільшого рекомендуються джерела інформації які мають
строки публікації після 2000 р. У деяких навчальних програмах в невеликій кількості існують посилання на джерела
інформації (підручники, довідники, монографії) 1960-1980 рр. Це пояснюється фундаментальним характером
деяких наук (Міцність, теорія корабля та ін) та на думку ЕГ не може вважатися недоліком або слабким місцем.
Водночас, ЕГ відмічає відсутність сучасних закордонних публікацій, монографій, підручників та навчальних
посібників у складі рекомендованої літератури деяких ОК, наприклад таких як: “Спеціальні питання міцності суден
та морських плавучих споруд”, “Математичне моделювання при проектуванні засобів океанотехніки”, “Наукові
основи технології суднобудування”, “Філософія науки”, “Методологія наукових досліджень”, що є слабкою стороною.

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

В НУК дуже потужно представлена міжнародна діяльність. Функціонує навчально-науковий центр міжнародного
співробітництва. Положенням центру http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?
ELEMENT_ID=1392&sphrase_id=41146. передбачено прийом іноземних громадян на навчання на ОНП
"Суднобудування", стажування викладачів ОНП та аспірантів у кораблебудівному інституті та у закордонних ЗВО,
проведення спільних наукових досліджень, участь у кожнорічних міжнародних конференціях. Стажування за
кордоном пройшли професори Нєкрасов В.О.(Польща), Бондаренко О.В. (Латвія), Зайцев В.В. (Китай), Зайцев
Вал.В. (Болгарія). Викладачами ОНП та науковцями Китаю подано 3 заявки на конкурс спільних українсько-
китайських науково-дослідних проєктів 2021–2022 років. Інститут приймає активну участь у міжнародному
трансферті наукових технологій, який реалізується "Jiangsu Center of International Technology Transfer". В
конференції по зонуванню цього центру прийняв участь проф. Некрасов В.О. (Jiangsu, China он July 3-11, 2017)
Проф. Бондаренко О.В. прийняв участь у роботі «International Academic Exchange Forum on Marine Engineering
Technology» (Zhoushan, China on Dec.19, 2020) З 2018 року проф. Нєкрасов В.О. читає курс лекцій «Optimization in
Engineering Design» у Гданському технологічному університеті, проф. Бондаренко О.В. прочитав курс лекцій
«Проектування форми корпусу яхт та катерів» у Державному технічному університеті ім. Лє Куі Дона (В’єтнам,
2019), викладач Урсолов О.І. з 2016 року проводить заняття з морехідності суден у Китаї. Передбачено прийом
іноземних громадян на навчання на ОНП "Суднобудування" ступенів бакалавра та магістра, стажування викладачів
ОНП та аспірантів у КННІ та у закордонних ЗВО, проведення спільних наукових досліджень, участь у кожнорічних
міжнародних конференціях.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Сильні сторони: В ЗВО діє “Положення про організацію самостійної роботи студентів”. Потужна міжнародна
діяльність, пов'язана з трансфером технологій, міжнародним обміном, науково-дослідними проектами. Позитивні
практики: Активне залучення здобувачів до участі в НДР.

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

Слабка сторона: Відсутність сучасних закордонних публікацій, монографій, підручників та навчальних посібників у
складі рекомендованої літератури до деяких ОК. Недоліки: відсутні.
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Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання цілком сприяють досягненню заявлених у ОНП цілей та програмних
результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
Самостійна робота студентів регулюється окремим положенням. Забезпечено надання всім учасникам освітнього
процесу необхідної інформації щодо цілей, змісту і результатів навчання, порядку і критеріїв оцінювання. Існує
практика активного залучення аспірантів до науково-дослідних робіт. Викладачі оновлюють ОК на основі наукових
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі за рахунок відвідування семінарів, конференцій, підвищення
кваліфікацій, стажувань. Дуже потужно представлена міжнародна діяльність. Функціонує навчально-науковий
центр міжнародного співробітництва. Виконується прийом іноземних громадян на навчання на ОНП
"Суднобудування", стажування викладачів ОНП та аспірантів у кораблебудівному інституті та у закордонних ЗВО,
проведення спільних наукових досліджень, участь у кожнорічних міжнародних конференціях.Загалом навчання і
викладання за ОНП створює позитивне враження, та дозволяє повністю задовольнити потреби та інтереси
здобувачів. Зафіксована слабка сторона - відсутність сучасних закордонних публікацій, монографій, підручників та
навчальних посібників у складі рекомендованої літератури до деяких ОК, що може бути легко усунено під час
розробки наступної редакції робочих програм дисциплін з наступного навчального року. Експертна група вважає,
що посилення аспекту пов'язаного з наявністю закордонних джерел у змісті ОК може підвищити оцінку за цим
критерієм до рівня А.

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.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів за ОНП регламентуються: “Положенням про
організацію навчального процесу зі змінами” (https://cutt.ly/pnYyU5G), “Положенням про порядок оцінювання
знань студентів в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова”
(https://cutt.ly/2nYyGqO). В кожній робочій програмі навчальної дисципліни, чітко і зрозуміло описуються форми
контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів, в розділах: “Форми поточного та підсумкового контролю”,
“Критерії оцінювання результатів навчання”. Усі робочі програми даної ОНП розміщені на сайті НУК в частині
“Обов’язкові компоненти програми” (http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/5034-2/) та
більшості в навчальній платформі Moodle (http://den.nuos.edu.ua/), так як йде її поступове освоєння. Досягнення
студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе
оцінки з поточного контролю і оцінки заключного екзамену. У кожного компонента своя частка в загальній системі
оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати максимум 60 балів. Під компонентом проміжних оцінок
розуміються поточні оцінки протягом семестру (активність, участь в дискусіях; виконання завдань та інше). Питома
вага заключного екзамену в загальній системі оцінок – 40 балів. Право здавати заключний екзамен надається
студенту, якій з урахуванням отриманих балів проміжних оцінок і заключного екзамену може набрати разом не
менше 60 балів. Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки екзамену. Під час
проведення онлайн зустрічей зі здобувачами та академічною спільнотою було визначено, що здобувачі звітують за
проведену роботу два раза на рік (проміжна та річна) у формі доповіді, два рази на засіданні кафедри та один раз на
Вченій раді інституту, про що свідчать надані ЕГ протоколи засідань кафедри Теорії та проектування суден та витяги
з протоколу засідань Вченої ради Кораблебудівного навчально-наукового інституту (п. 12б зі списку документів
запиту ЕГ). Під час зустрічей встановлено, що освітня та наукова складова виконуються згідно індивідуальних
планів здобувачів за цією ОНП. Також у ході проведених онлайн зустрічей здобувачі вищої освіти підтвердили, що
критерії оцінювання є для них чіткими та зрозумілими, викладачі на першому занятті ознайомлюють здобувачів
вищої освіти з форми контрольних заходів та критеріями оцінювання для кожного окремої дисципліни та після
вступу заповнюють індивідуальні навчальні та наукові плани. Студенти зазначили, що випадків нерозуміння та
непогодження з оцінкою своєї роботи не мали. У сучасних умовах за даною ОНП дистанційне навчання проходить в
Zoom, Google Classroom та в середовищі Moodle. Консультування та інформування здійснюється в Viber. Під час
зустрічей із здобувачами вищої освіти та НПП ОНП “Суднобудування”, ЕГ встановлено, що форми контрольних
заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими та доступними для оцінювання.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).
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Стандарт вищої освіти для ОНП “Суднобудування” третього рівня вищої освіти відсутній. Форма атестації здобувачів
ступеня доктора філософії передбачає публічний захист дисертації та регламентується "Положенням про
організацію навчального процесу зі змінами" та “Тимчасовим положенням про атестацію здобувачів доктора
філософії зі змінами” (https://cutt.ly/YnYONFg). Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії,
здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою відповідного факультету/інституту Університету на підставі
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. За даною ОНП є здобувач Урсолов О.І., який захистив
дисертацію в разовій спеціалізованій вченій раді. Вся інформація розміщена на сайті НУК (https://cutt.ly/UnYsr0g).

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.

Правила проведення контрольних заходів визначено у “Положенні про порядок оцінювання знань студентів у НУК
імені адмірала Макарова”. У положенні чітко та зрозуміло зазначені правила проходження контрольних заходів,
процес перескладання контрольних заходів. Форми проведення контрольних заходів за дисциплінами та як саме
оцінюються студенти надана в робочих програмах навчальних дисциплін. Інформація надана чітко та зрозуміло.
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується, тим що заключні екзамени з дисциплін проводяться спеціально
створеною комісією, до складу якої входить з не менше трьох викладачів, що підтверджено здобувачами. Випадків
необ'єктивного оцінювання не було. Результати оцінювання знань можуть бути оскаржені здобувачами. Процедури
розгляду апеляцій здобувачів освіти щодо оцінювання описано у Положенні про порядок оскарження результатів
семестрового контролю. Апеляції здійснюється написанням заяви на ім’я ректора університету. Для розгляду заяви
створюється апеляційна комісія, до якої також залучається представник студентського самоврядування. Під час
зустрічі здобувачі продемонстрували обізнаність з можливістю оскарження результатів та наявності “Скриньки
довіри”, куди здобувачі ВО можуть подати свої анонімні скарги. Випадків оскарження на даній ОНП не було.
Окремо слід відзначити наявність групи нормативних документів з питань запобігання корупції
(http://www.nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-diyalnist/).

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.

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентують “Кодекс академічної
доброчесності та корпоративної культури” (https://cutt.ly/ynUEbOT), “Положення про Комісії з академічної
доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами” (https://cutt.ly/enUErFN), “Положення
про групу сприяння академічної доброчесності” (https://cutt.ly/snUESTh), “Положення про запобігання та виявлення
плагіату в навчальній та науково – дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців”
(https://cutt.ly/4nUEG9W), “Порядок здійснення заходів із перевірки робіт на наявність текстових
збігів/ідентичності/схожості із використанням програмно-технічних заходів” (https://cutt.ly/dnUEChD). В ході
зустрічей з НПП та представниками допоміжних підрозділів було встановлено, що перед захистом дисертаційної
роботи здобувачу необхідно пройти перевірку з метою виявлення запозиченого матеріалу, перевірка на антиплагіат
здійснюється за допомогою онлайн-сервісу Unicheck. Така перевірка проводиться відповідальним за цю роботу
співробітником бібліотеки. Після успішного захисту, робота розміщується в репозиторії університету. Перевірка
дисертаційної роботи Урсолова О.І. в системі Unicheck виявила 4% схожості, але це пов'язано з випадковими
співпадіннями. Після перевірки проводиться аналіз звіту перевірки рецензентами та відповідальним за атестацію
здобувачів у Кораблебудівному навчально-науковому інституті. Під час зустрічей здобувачі вищої освіти
підтвердили, що для них проводять профілактичні заходи для запобігання недотримання норм та правил
академічної доброчесності, зокрема співробітниками бібліотеки проводяться коучинги, вебінари, круглі столи,
останні з них розміщенні на сайті бібліотеки (https://cutt.ly/SnUIFB5, https://cutt.ly/inUIJiP). З ними постійно
проводиться роз'яснювальна робота. Кожен здобувач підписує Декларацію про дотримання академічної
доброчесності (п. 18 зі списку документів запиту ЕГ). Можна стверджувати, що ЗВО популяризує академічну
доброчесність. Також було встановлено, що наукові праці здобувачів перед публікацією проходять перевірку на
плагіат за допомогою онлайн-сервісу Unicheck, раніше перевірка здійснювалась за допомогою Strike plagiarism,
підтвердженням цього є п. 19 зі списку документів запиту ЕГ. Під час зустрічей із здобувачами було встановлено, що
більшість обізнані з процедурами перевірки академічних текстів на наявність співпадінь. Деякі із здобувачів не
могли згадати як саме і де вони користувалися онлайн-сервісом Unicheck. Порушень академічної доброчесності за
даною ОНП не було. Забезпечення академічної доброчесності є частиною внутрішньої системи якості НУК.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.
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Сильними сторонами у контексті критерію 5 варто відмітити те, що в університеті запроваджується дистанційне
навчальне середовище (Moodle), де кожен здобувач вищої освіти має свій аккаунт, знаходиться інформація по
дисциплінам. Також до позитивних практик варто віднести використання інтернет-сервісу Unicheck, за допомогою
якого проводиться перевірка дисертаційних робіт аспірантів, монографій, статей на академічний плагіат.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

Слабка сторона: часткова обізнаність здобувачів освіти у процедурах застосування перевірки академічних текстів
онлайн-сервісом Unicheck. Рекомендуємо поглибити популяризацію в НУК заходів щодо академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити досягнення
здобувачем вищої освіти результатів навчання. Здобувачі обізнані з можливістю оскарження результатів. Чіткі та
зрозумілі політики, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності. Аналіз наведеної інформації
дозволяє стверджувати, що вказана слабка сторона за цим критерієм не суттєва, та може бути усунена у короткий
термін, тому ЕГ дійшла до висновку відповідності ОНП за критерієм 5 рівню В.

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.

У викладанні за ОНП задіяні 12 НПП (8 за обов'язковим циклом та 4 за вибірковими курсами ВБ 1 та ВБ 2, в т.ч. 1
зовнішній сумісник з профільного підприємства - Єгоров О.Г. “Морське інженерне бюро”). З них: д.т.н. - 7 (58%),
к.т.н. - 5 (42%); захищені дисертації за спеціальністю “Суднобудування” - 9 (75%); професорів - 7 (58%), доцентів - 4
(34%), с.н.с. - 1 (8%); жінок - 2 (17%), чоловіків - 10 (83%); пенсійного віку - 8 (67%); мають сертифікати В2 - 4 (33%),
публікацій англійською мовою зафіксовано у 11 НПП (див. папку “Запити та відповіді”). Усі НПП мають не менше 7
показників активності згідно Ліцензійних умов (постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 у редакції від 23.05.2018 р.).
Як було встановлено під час виїзної експертизи академічна та професійна кваліфікація НПП відповідає ОК. ОК
«Сучасні проблеми теорії корабля та проектування суден» викладає Нєкрасов В. О., який має диплом за
спеціальністю: Суднобудування та судноремонт (що відповідає спеціальності 135), кваліфікацію: інженер-
кораблебудівник, є д.т.н. зі спеціальності «135 – Суднобудування» (05.08.01 – Теорія корабля), професором кафедри
теорії і проектування суден. Д.т.н, проф. Коростильов Л.І. викладає дисципліну «Спеціальні питання міцності суден
та морських плавучих споруд» і відповідає їй за базовою освітою (Суднобудування та судноремонт), науковим
ступенем (05.08.03 - Механіка та конструювання суден), вченим званням (професор кафедри будівельної механіки
корабля) і публікаціями на тему дослідження міцності. Д.т.н, проф. Зайцев В.В. за базовою освітою (Суднобудування
та судноремонт), спеціальністю (05.08.03 – Механіка та конструювання суден), вченим званням (професор кафедри
морських технологій) і переліком публікацій з проектування морських плавучих споруд і засобів океанотехніки
відповідає дисципліні «Математичне моделювання при проектуванні засобів океанотехніки». Д.т.н., проф.
Рашковський О.С за базовою освітою (Суднобудування та судноремонт), за науковим ступенем (05.08.04 –
Технологія суднобудування, судноремонту й організація суднобудівного виробництва), вченим званням (Професор
кафедри технології суднобудування), публікаціями з технології суднобудування відповідає дисципліні «Наукові
основи технології суднобудування». К.т.н., доцент Король Ю.М. за базовою освітою (Суднобудування та
судноремонт), науковим ступенем (05.08.01 – Теорія корабля, що відповідає спеціальності 135), вченим званням
(доцент кафедри гідромеханіки та гідротехнічного будівництва), публікаціями з гідроаеродинаміки відповідає
дисципліни «Чисельні методи гідродинаміки кораблів та об’єктів океанотехніки». Патлайчук О.В. (кандидат
філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології) викладає «Філософія науки». Аналіз інформації та
показників активності викладачів та ОК які ними викладаються дозволяє зробити висновок про повну відповідність
їх академічній та професійній кваліфікації Ліцензійним умовам (затв. Пост. КМУ від 30.12.2015 р, №1187), що
забезпечує досягнення визначених ОНП цілей та ПРН.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.
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В НУК існує “Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних
працівників НУК та укладання з ними трудових договорів (контрактів)”
http://old.nuos.edu.ua/university/h_r_d/poryadok-provedennya-konkursnogo-vidboru/index.php?sphrase_id=41170 На
співбесіді з адміністрацією ЗВО та викладачами було підтверджено, що обрання на посаду дійсно виконується на
умовах конкурсного відбору. Як було встановлено в процесі виїзної експертизи добір викладачів здійснюється згідно
вищезгаданого «Порядку ...». Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його проведення
публікуються на офіційному веб-сайті Університету та у друкованих засобах масової інформації (газеті
«Кораблебудівник»). При проведенні конкурсного відбору враховується наявність наукового ступеня та вченого
звання за профілем ОНП; кількості наукових праць у фахових виданнях та опублікованих методичних розробок і
винаходів; наукового та методичного рівня проведення лекції (заняття), сертифіката з іноземних мов. Конкурсний
відбір проводиться на засадах відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії,
колегіальності прийняття рішень, що підтверджено викладачами в співбесіді з ЕГ. Після подання заяви, показників
активності, списку наукових та навчально-методичних праць (форма 11) та інших документів, відбір викладачів
здійснюється у декілька етапів: на засіданні відповідної кафедри, засіданні Вченої ради інституту(факультету),
кадрової комісії. Остаточне рішення про прийняття на роботу та укладання контракту з викладачем приймається
шляхом таємного голосування на Вченій раді НУК. Викладачі, які пройшли конкурсний відбір забезпечують
необхідний рівень професіоналізму, мають відповідність академічній кваліфікації за дисциплінами ОП. Для
удосконалення конкурсного відбору викладачів зараз на громадському обговоренні знаходиться «Тимчасове
положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова» http://www.nuos.edu.ua/gromadske-obgovorennya/normativna-
dokumentaciya/

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

Експертна група провела онлайн зустріч під час проведення експертизи з роботодавцями. До зустрічі були залучені:
Давидов І.П., завідувач кафедри теорії та устрою судна НУ “Одеська морська академія”; Єгоров О.Г., старший
науковий співробітник ВАТ “Морське інженерне бюро”, Одеса; Демідюк О.В., завідуючий кафедрою “Теорія та
проектування корабля”, ОНМУ, м. Одеса; Заєць А.Ю., доцент кафедри “Теорія та проектування корабля”, ОНМУ, м.
Одеса; Криницький В. головний конструктор ДП “Дослідно-проектний центр кораблебудування”, м. Миколаїв;
Батрак Ю.А., ПП “Інтелектуальні морські технології”, м. Миколаїв; Бондаренко О.В. директор кораблебудівного
навчально-наукового інституту НУК. Можна впевнено сказати, що НУК залучає роботодавців до освітнього процесу.
Роботодавці приймають участь у розгляді ОНП, надають відгуки та пропозиції (Відгуки надані разом зі звітом СО).
Між НУК та компанією LTH-BAAS підписано договір про співпрацю, на підставі якого створюється спеціалізована
лабораторія (ауд. 325), відбувається насичення її меблями та мультимедійною технікою. Завдяки підтримці ПКБ
«Zaliv Ship Design» КННІ отримав ліцензію на CAD/CAM/CAE систему «CADMATIC». Співробітники компанії
допомогли в установці (ауд. 315) та впровадженні цієї системи в навчальний процес. Ними було організовано
навчання викладачів та аспірантів, залучення їх до участі у розробці проектів суден із застосуванням дистанційного
доступу. Роботодавці також беруть активну участь у тематичних наукових конференціях університету. Протоколи
зустрічей та пропозиції роботодавців надані ЗВО у папці “Запити та відповіді”. Від кафедри теорії та устрою судна
НУ “Одеська морська академія” зафіксована пропозиція щодо розширення переліку вибіркових дисциплін.

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

ЕГ під час зустрічей пересвідчилась у залученні професіоналів-практиків до аудиторних занять на освітній програмі.
Протягом 2016/2017 та 2017/2018 навчальних років на 0,1 ставки професора кафедри теорії та проектування суден
працював Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, д.т.н. за спеціальністю 135 Суднобудування,
професор, генеральний директор Морського Інженерного Бюро Єгоров Геннадій В’ячеславович. З 02.01.2019 і до
тепер на 0,3 ставки на кафедрі теорії та проектування суден працює канд. техн. наук за спеціальністю 05.08.03 (135
Суднобудування), старший науковий співробітник Морського Інженерного Бюро Єгоров Олександр Геннадійович. 4
березня 2020 року пройшла відкрита лекція для студентів та аспірантів англійською мовою на тему «Сучасні методи
суднобудування пасажирських лайнерів». Читав лекцію доцент Аві Еро з Університету Аалто (Aalto University),
Фінляндія: http://old.nuos.edu.ua/university/news/2038/?sphrase_id=41753

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

У НУК діють наступні положення: “Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП”
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1444&sphrase_id=41314 “Положення Про
навчання студентів та наукове стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном”
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1392&sphrase_id=41146 . За останні п’ять
років чотири викладачі (Нєкрасов В.О., Бондаренко О.В., Зайцев В.В., Зайцев Вал.В.) пройшли міжнародне
стажування. Результати підвищення кваліфікації використовуються у навчальному процесі, курсовому та
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дипломному проектування. Сертифікати стажування, договори та інші супроводжуючі документи надані ЗВО у
папці “Запити та відповіді” (Відповідь №8).

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

ЕГ пересвідчилась, що у НУК існує дієва система стимулювання розвитку викладацької майстерності. т а заохочень.
Діє “Положення про матеріальне заохочення співробітників НУК”
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2615&sphrase_id=41183 Проводиться конкурс
на кращого викладача, співробітника у НУК відповідно до положення
http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2053&sphrase_id=41315 Крім цього існує
працює програма підтримки перспективних НПП http://old.nuos.edu.ua/students/tsentr-molodizhnoi-politiki Крім
матеріальних видів заохочення існують також нематеріальні: нагородження Державними нагородами України,
Державними преміями України, заохочувальними відзнаками МОНУ, відомчими заохочувальними відзнаками
тощо. Рішення ВР НУК щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника з подачею
відповідного рішення на затвердження до атестаційної колегії МОНУ. Рішення ВР НУК щодо присвоєння звань
"Доцент НУК", "Професор НУК", "Почесний Професор НУК", "Почесний член Вченої ради НУК". Безкоштовний
захист дисертацій для співробітників у спеціалізованій вченій раді НУК; грошові винагороди за захист
кандидатської та докторської дисертацій; надбавки, доплати, матеріальна допомога, премії та інші грошові
винагороди у відповідності до Колективного договору НУК. Бесіда з випускником (Урсолов О.І.) підтверджує
дієвість вищевказаних програм підтримки (ним отримана грошова винагорода за успішний захист дисертації). У
стадії громадського обговорення зараз проект положення про рейтингування НПП НУК:
http://www.nuos.edu.ua/gromadske-obgovorennya/normativna-dokumentaciya/ Введення в дію цього положення
заплановано з наступного навчального року.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Сильні сторони: У викладанні за ОНП задіяно більше 50% докторів наук за спеціальністю та профілем ОНП. Разом з
кандидатами наук за профілем ОНП - 100%. Велика кількість викладачів проходять стажування за кордоном.
Позитивні практики: Система матеріального та нематеріального заохочення: безкоштовний захист дисертацій для
співробітників у спеціалізованій вченій раді НУК; грошові винагороди за захист кандидатської та докторської
дисертацій та ін.

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

Слабка сторона: Наявність великого відсотку викладачів пенсійного віку (67%) та малий відсоток жінок (17%). ЕГ
рекомендує долучати до викладання за ОНП молодих викладачів та науковців, в т.ч. жінок.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів, що приймають участь в освітньому процесі на ОНП,
забезпечують досягнення цілей та програмних результатів навчання. У викладанні за ОНП задіяно більше 50%
докторів наук за спеціальністю та профілем ОНП. Разом з кандидатами наук за профілем ОНП - 100%. Велика
кількість викладачів проходять стажування за кордоном. В НУК діє конкурсний відбір, що дає змогу обрати для
участі в освітньому процесі НПП з високим рівнем активності. Дані про конкурс доступні для кожного і є
зрозумілими. До реалізації освітнього процесу долучені роботодавці, професіонали-практики, що підтверджується
підписаними угодами та під час зустрічей з експертною групою. ЗВО сприяє підвищенню кваліфікації, активності
НПП, що забезпечують освітній процес. Отже, ЕГ вважає, що ОНП відповідає Критерію 6 з несуттєвим недоліком
щодо наявності великого відсотку викладачів пенсійного віку (67%) та малого відсотку жінок (17%).

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:
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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.

Університет має 6 навчальних корпусів, два студентських гуртожитки, 3 студентських кафе, 3 буфети, кімнати
відпочинку, дві бази відпочинку на чорноморському узбережжі ("Корабел" у c. Коблево та "Акваторія" у м. Очаків),
фізкультурно-оздоровчий корпус, яхт-клуб та водну станцію. Під час огляду матеріально-технічної бази (онлайн та
відеопрезентації) підтверджується наявність матеріально-технічного забезпечення (тренажери, ліцензійний софт,
діючі макети обладнання, дослідний басейн), а також лабораторного фонду, що представлено у відомостях про
самооцінювання. Також ЕГ було надано гостьовий доступ в систему Moodle, яка недавно запроваджена і йде її
поступове освоєння. В системі розміщені робочі програми, лекції, лабораторні. За результатами інтерв’ю з фокус
групами встановлено, що лабораторного обладнання достатньо для якісного забезпечення навчального процесу та
проведення наукових досліджень. Лекційні аудиторії мають мультимедійні засоби. Створюється на базі кафедри
нова лабораторія міжнародної суднобудівної компанії LTH-Baas. Для проведення інформаційного пошуку,
проектування та обробки результатів є спеціалізовані комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване ліцензійне
програмне забезпечення (Rhinoceros, Bentley Maxsurf, Cadmatic, SolidWorks) та необмежений відкритий доступ до
Інтернет-мережі.

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.

В процесі роботи проведених онлайн зустрічей ЕГ впевнилась у вільному доступі усіх учасників навчального
процесу до матеріально-технічної бази ЗВО, забезпечується відкритий безкоштовний доступ до мережі інтернет,
безоплатний доступ до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та інших. Всі учасники освітнього процесу
вільно користуються інфраструктурою ЗВО і інформаційними ресурсами. У підсумку ЕГ зазначає, що уся
інфраструктура та інформаційні ресурси НУК, які потрібні для досягнення програмних результатів навчання під час
реалізації ОП є доступними і безоплатними для викладачів та здобувачів вищої освіти.

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 НУК є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти і дозволяє задовольнити їхні
потреби та інтереси. Здобувачі вищої освіти своєчасно проходять інструктажі з питань охорони праці. Умови роботи,
навчання та проживання студентів НУК відповідають встановленим нормам. Комплексом підрозділів НУК імені
адмірала Макарова, які забезпечують безпеку є: служба охорони праці, медичний пункт, юридична клініка
університету, психологічна служба. Університет дотримується всіх вимог щодо забезпечення діяльності під час
епідемій. ЕГ впевнилась, що санітарно-технічний стан приміщень, навчальних та лабораторних аудиторій,
відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації, в них забезпечується необхідний тепловий, санітарний та
протипожежний режим. Після зустрічей зі здобувачами ОП, академічним персоналом та представниками
студентського самоврядування встановлено, що освітнє середовище в НУК, є безпечним та дозволяє задовольнити
інтереси здобувачів вищої освіти, було підтверджено обізнаність здобувачів про роботу психологічного центру.

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

Університет за даною ОНП забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну
підтримку здобувачів вищої освіти через деканат, відділ аспірантури, кафедру, наукового керівника. При
виникненні будь-яких питань з освітнього процесу здобувач звертається до наукового керівника або до викладача
який проводить відповідне заняття. Як зазначили здобувачі освіти, що всю необхідну інформацію можуть отримати
на офіційному сайті (http://www.nuos.edu.ua/), у додатку Viber (в якому створенні групи з аспірантами) та
середовищі Moodle. Також варто відзначити, що сайт НУК в квітні оновлений, старий сайт розміщений за
посиланням http://old.nuos.edu.ua/. Соціальна підтримка полягає у стипендіальному забезпеченні здобувачів, крім
того є можливість у здобувачів отримати матеріальну допомогу, у разі важкої життєвої ситуації. В університеті є
“Положення про матеріальне заохочення здобувачів наукових ступенів”, згідно якого аспіранти отримують
матеріальну винагороду за захист дисертації та публікування статей. В університеті працює юридична клініка,
психологічна служба (ведеться робота зі створення лабораторії психологічної підтримки). Положення про
психологічну службу (https://cutt.ly/pnJG2gb). Під час зустрічей аспіранти запевнили, що потреби в психологічній
підтримці не виникало. Консультативна підтримка здобувачів реалізується шляхом проведення консультацій з
науковими керівниками (очно і дистанційно), викладачами навчальних дисциплін, отримання додаткової
інформації у співробітників кафедр та відділу аспірантури. Під час зустрічей з працівниками університету та
здобувачами отримано свідчення, які підтверджують всебічну підтримку здобувачів вищої освіти на ОНП
“Суднобудування”. Аспіранти обізнані щодо можливостей отримання інформації та задоволені підтримкою ЗВО.
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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.

Реалізація права на освіту осіб з особливими освітніми потребами регламентується Положення про організацію
інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами (https://cutt.ly/JnP5fbq), Порядком супроводу осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення у НУК (https://cutt.ly/cnP5jVw). НУК імені адмірала Макарова
створює належні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими потребами, а саме є пандуси,
санвузли, ліфти, кнопки для виклику, допоміжний персонал для допомоги у переміщенні таких осіб. Особа, що
потребує допомоги, за необхідності, має повідомити про відвідування університету. Для цього на сторінці
університету розміщено контакти відповідальних осіб (https://cutt.ly/xnP6TLr). Як зазначено керівництвом під час
зустрічі, єдине, що не повністю забезпечуються широкі дверні проходи. Так як будівлі спроектовані в 90-х роках, це
важко виконати. На даний момент особи з особливими потребами не навчаються на даній ОНП. ЕГ дійшла
висновку, що адміністрація закладу намагається створити всі необхідні умови для доступу та навчання здобувачів з
особливими 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.

Процедури вирішення конфліктних ситуацій в ЗВО регламентовано низкою документів, зокрема: Положення про
Комісії з академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктам, Кодекс академічної
доброчесності та корпоративної культури, Інструкцією з дотримання прав людини та заборони утиску та
дискримінації в НУК, Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання
антикорупційної програми у НУК, Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
в НУК, Положення НУК 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 в НУК (http://www.nuos.edu.ua/diyalnist/antikorupcijna-
diyalnist/dodatki/). Під час зустрічі з здобувачі вищої освіти підтвердили, що вони ознайомлені з існуючими
заходами щодо вирішення конфліктних ситуацій, з функціонуванням "Скриньки довіри" та на даний момент
конфліктних ситуацій на ОНП не виникало. Політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ЗВО
реалізовано й функціонують у повній мірі.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сильні сторони: фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-методичне забезпечення є достатніми для
реалізації цілей ОП, безоплатний доступ до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та інших, ЗВО
підтримує та розвиває інфраструктуру, для задоволення потреб та інтересів здобувачів, враховуючи інклюзивний
простір для здобувачів з особливими потребами; Позитивними практиками є: матеріальне заохочення здобувачів за
захист дисертації, наявне спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення (Rhinoceros, Bentley Maxsurf, Cadmatic,
SolidWorks), яке забезпечує проектування вузлів.

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

Рекомендація ЕГ: розмістити на сайті університету контактну інформацію про психологічну службу.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма та діяльність за цією освітньою програмою відповідає визначеному критерію, сприяють
досягненню заявлених цілей та програмних результатів навчання. Підтвердженням цього є подальше
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працевлаштування випускників даної ОНП, як у НУК ім. адм. Макарова, так і у провідних профільних
підприємствах регіону, серед яких такі, які задіяні у сфері підвищення обороноздатності України. Сучасний рівень
розроблених на профільній кафедрі лабораторних макетів задіяних на даній ОНП, дозволяють підтримувати
матеріально-технічну базу навчання на ОП «Суднобудування» на належному рівні. Усі учасники освітнього процесу
мають рівний доступ до інфраструктури, створені безпечні умови для життя. Заклад вищої освіти забезпечує
освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти.
Адміністрація закладу намагається створити всі необхідні умови для доступу та навчання здобувачів з особливими
потребами. Здобувачі вищої освіти проінформовані про процедуру дій у випадку виникнення конфліктних ситуацій.
Загалом ОНП відповідає критерію 7 з несуттєвим недоліком, який можна усунути в короткий термін.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП «Суднобудування» в НУК
регламентуються: “Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК”
(https://cutt.ly/0nD5lSl), “Положення про проектні групи та групи забезпечення з розроблення ОП”
(https://cutt.ly/bnD5pok). “Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК”
розміщено, тільки на старому сайті університету. ОНП проваджується в НУК протягом 5 років, її зміст було
розроблено і затверджено у 2016 р. У 2018 році до ОНП «Суднобудування» було внесено зміни, а саме: обсяг
науково-педагогічної практики було змінено з 4 до 5 кредитів та вилучено кваліфікаційні екзамени з загальної
підготовки. У 2020 році була введена в дію чинна редакція ОНП «Суднобудування». При перегляді було враховано
зміни в законодавстві, уточнено компетентності та відповідні їм результати навчання. Нова редакція (2020 року)
відрізнялася від попередньої тим, що в ній для більшості дисциплін зменшено було кількість годин на самостійну
роботу, що в цілому призвело до зменшення загального обсягу програми до 48 кредитів ЄКТС, зменшено кількість
кредитів на науково-педагогічну практику (до трьох); переглянути компетентності та програмні результати
навчання, змінено модель вибору вибіркових дисциплін. Моніторинг ОП проводиться не рідше одного разу на рік,
відповідальним за цей процес є гарант ОП (п. 4.1 вище вказаного Положення). У НУК впроваджено систему
управління якістю (СУЯ) та розроблено Керівництво з якості (Стандарт ДСТУ ISO 9001:2015):
https://cutt.ly/gnD6OIx)

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.

У НУК здобувачі залучені до перегляду ОНП. Як здобувачами було зазначено під час зустрічей, що їх пропозиції
враховуються, зокрема щодо змісту окремих дисциплін та методів викладання враховуються шляхом анкетування
(анкети щодо якості освітнього процесу, освітньої діяльності та якості освітньої програми) та залученням до засідань
науково-методичної комісії Кораблебудівного навчально-наукового інституту. Результати анкетування
обробляються кафедрою та враховуються при перегляді ОП. У 2018 при перегляді ОНП на засідання науково-
методичної комісії Кораблебудівного навчально-наукового інституту був присутній Урсолов О.І., та за пропозиціями
здобувачів у з ОНП було вилучено кваліфікаційний екзамен із загальної підготовки (протокол № 4 від 25 червня
2018 р.) У 2020 при перегляді ОНП на засідання науково-методичної комісії Кораблебудівного навчально-наукового
інституту були присутні Клименко А.М. та Мартиченко Я.О. та за пропозиціями здобувачів з ОНП було вилучено
кваліфікаційний екзамен з професійної підготовки (протокол № 4 від 30 червня 2020 р.). Результати зустрічей з
фокус-групами підтвердили, що здобувачі залучені до перегляду ОНП та їх пропозиції враховуються. Представники
студентського самоврядування на зустрічі з ЕГ виявили обізнаність із процедурою перегляду змісту ОП та процедур
забезпечення її якості. Аспірантка Клименко О.М. є членом Ради молодих науковців. Також Радою молодих
науковців НУК проводиться конкурс «Кращий молодий науковець» серед співробітників та докторантів, аспірантів
та студентів. Здобувачі даної ОНП приймали участь у цьому конкурсі.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Під час зустрічі ЕГ із роботодавцями було підтверджено, що вони безпосередньо беруть участь у процедурах
періодичного перегляду освітньої програми. Залучаються до засідань науково-методичної комісії Кораблебудівного
навчально-наукового інституту, надають рецензій на ОНП, залучені до викладання (розробка робочої програми до
дисципліни “Наукові основи конструювання корпусних конструкцій суден та морських плавучих споруд” Єгоров О.
Г. «Морське інженерне бюро»), участь у анкетуванні (результати анкетування наданні у п. 5 зі списку документів
запиту ЕГ). Наприклад, за рекомендацією кафедри “Теорія та проектування корабля ім. проф. Ю. Л. Воробйова”
Одеський національний морський університет у 2020 р. рекомендували зменшити кількість кредитів ECTS на
наукову педагогічну практику (протокол засідання кафедри №9 від 7 квітня 2020 р.) та надали рекомендації до
проекту 2021 р. Роботодавці підтвердили факти залучення їх до освітнього процесу, а також повідомили, що надають
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свої рекомендації щодо удосконалення ОНП та її освітніх компонент. Але, зокрема, Давидов Ігор Пилипович,
завідувач кафедри теорії та устрою судна Національного університету «Одеська морська академія» не зміг чітко
підтвердити в яких саме заходах по започаткованому у поточному році оновленні редакції ОНП він безпосередньо
приймав участь, хоча і показав обізнаність в основних моментах цього процесу.

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

Формування бази даних випускників та збирання інформації щодо їх кар'єрного шляху за всіма освітніми
програмами здійснює Центр сприяння працевлаштуванню НУК. У 2019 році в університеті також створена Асоціація
випускників Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, яка діє на підставі «Положення про
Асоціацію випускників НУК ім. адм. Макарова». Інформація про Асоціацію випускників, розміщена на сайті
університету (https://cutt.ly/1nG7NI2). Під час зустрічей було з'ясовано, що кафедрою зв'язок з випускниками
постійно підтримується, через групи у Facebook, Viber, LinkedIn. Також є анкета для опитування випускників щодо
якості освітньої програми. Результати опитування приведені у п. 5 зі списку документів запиту ЕГ. Випускник даної
ОНП, поки що тільки Урсолов О.І..

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

Під час зустрічі з представниками допоміжних підрозділів було встановлено, що в університеті працює система
управління якістю НУК. На сайті наявна група нормативних документів, стандартів з управління якістю у НУК
(https://cutt.ly/SnHezLb). Внутрішня система забезпечення якості реалізується через внутрішні аудити, які
відбуваються щорічно. Результати внутрішнього аудиту у 2020 р. відображені на сайті (https://cutt.ly/VnHusWf).
Система управління якістю є сертифікованою. Підтвердженням цього є отримання у 2014 р. міжнародного й
державного сертифікатів якості підготовки фахівців ISO 9001: 2008 та ДСТУ ISO 9001: 2009 від світового лідера
серед кваліфікаційних товариств «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна». Товариство щороку здійснює наглядовий
аудит за функціонуванням системи управління якості НУК, а у 2021 р. університет успішно пройшов
сертифікаційний аудит на відповідність вимогам нової редакції стандарту, згідно з якою НУК ім. адм. Макарова
отримав сертифікати відповідності ISO 9001:2015 з терміном дії до 8 лютого 2024 р. На думку експертної групи,
наявна у НУК імені адмірала Макарова система управління якістю забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній діяльності.

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

Враховуючи, що акредитація ОНП третього освітньо-кваліфікаційного рівня проводиться вперше, результатів
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, що можуть бути взяті до уваги під час удосконалення ОНП, немає.
Але кафедрою та університетом були враховані зауваження та пропозиції акредитацій інших освітніх програм НУК,
їх було відмічено в відомостях про самооцінювання. На сайті університету (https://cutt.ly/TnHayAv), наявні відомості
про самооцінювання, звіти ЕГ акредитаційних справ НУК. Але тут відображені не всі акредитаційні справи,
пов'язано це з тим, що сайт НУК у квітні оновлений. Також під час зустрічі з керівництвом, встановлено, що в
університеті запроваджено Раду гарантів, в якій гаранти ОП можуть обмінюватись досвідом. На думку ЕГ має місце
позитивна системна робота над зауваженнями попередніх акредитацій.

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

Учасників академічної спільноти НУК імені адмірала Макарова залучено до процедур внутрішнього забезпечення
якості на ОНП “Суднобудування”, що сприяє покращенню якості освітніх послуг, ефективному впровадженню
студентоцентрованого підходу, підвищенню рівню довіри до ЗВО з боку здобувачів і стейкхолдерів. Адміністрація
університету здійснює регулярний моніторинг здобутків НПП та здобувачів, визначення та відзначення кращих з
них, реагує на пропозиції, які здатні покращити якість освітнього процесу. Основними структурними підрозділами
університету, які беруть участь в здійсненні процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти, є:
навчальний відділ, відділ методичного забезпечення та моніторингу якості навчання, комісія з якості, відділ
аспірантури, навчально-науковий центр міжнародного співробітництва. Основна робота по здійсненню процесів і
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти покладена на відділ методичного забезпечення та моніторингу
якості навчання. У його повноваження входять здійснення внутрішніх аудитів функціонування системи виявлення
відхилень, визначення коригувальних дій та відповідальних за них. Проводиться опитування науково-педагогічних
працівників, щодо оцінки якості організації навчання за освітньо-науковою програмою “Суднобудування”.
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Результати опитування приведені у п. 5 зі списку документів запиту ЕГ. Проведені зустрічі ЕГ з представниками
різних груп стейкхолдерів, причетних до діяльності ОНП, показали активну позицію академічного персоналу щодо
удосконалення даної освітньої програми в різних її компонентах, підтримку роботодавців в даному процесі,
задоволеність здобувачів вищої освіти якістю освітнього процесу, зацікавленість адміністративного персоналу і в
основному сприяння сервісних служб на забезпечення функціонування системи внутрішнього забезпечення якості
освітнього процесу і вищої освіти. Експертна група відзначає достатньо високий рівень культури ЗВО та колективної
роботи, яка сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильними сторонами ОНП є: - система внутрішнього аудиту освітніх програм; - сертифікація системи управління
якістю НУК товариством “Бюро Верітас Сертифікейшн Україна”; - 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; - запровадження Ради гарантів, в якій гаранти ОП можуть обмінюватись досвідом.

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

Слабкі сторони: відсутня зведена інформація на сайті щодо врахування рекомендацій за попередніми
акредитаціями, але така інформація наведена в відомостях про самооцінювання, на сайті університету відображені
не всі акредитаційні справи. Рекомендації: активніше залучати раду молодих вчених до перегляду ОП, проводити
регулярно опитування здобувачів, розмістити на сайті університету інформацію по всіх акредитаційних справах,
розмістити “Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм у НУК” на оновленому сайті.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Сформовані механізми розроблення, оновлення, моніторингу, перегляду ОНП; наявність системи взаємодії зі
здобувачами, роботодавцями, стейкхолдерами; дієві механізми виявлення недоліків в освітній діяльності та
реагування з метою їх усунення. Вказані слабкі сторони є несуттєвими, оскільки вони пов'язані з тим, що сайт НУК у
квітні оновлений, вдосконалюється його функціонування та можуть бути усунені в короткий термін. Це дозволяє
стверджувати, що ОНП з несуттєвими недоліками, відповідає вимогам Критерію 8.

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.

В ході проведених експертною групою зустрічей встановлено, що їх права та обов’язки реалізуються у відповідності
до “Колективного договору” (http://www.nuos.edu.ua/wp-content/uploads/2021/05/Koldogovor-2019-2020.pdf). Права
та обов’язки учасників освітнього процесу визначені у документах, які оприлюднені на офіційному сайті ЗВО
(http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/): “Статут” (https://cutt.ly/CnJx9sl), «Кодекс академічної
доброчесності та корпоративної культури» (https://cutt.ly/ynUEbOT), “Положення про наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів НУК” (https://cutt.ly/XnJcBOK), “Положення про організацію навчального процесу зі
змінами” (https://cutt.ly/pnYyU5G), “Положення про гаранта освітньої програми” (https://cutt.ly/xnJvTCh).
Експертна група переконалась, що в нормативних документах сформовано чіткі та зрозумілі правила та процедури,
які регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу.

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
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пропозиції заінтересованих сторін.

До 15 червня 2021 року триває громадське обговорення. Усі стейкхолдери мають можливість ознайомитись із
проектом освітньої програми на офіційному сайті http://www.nuos.edu.ua/gromadske-obgovorennya/proekt-osvitno-
naukovoi-programi-sudnobuduvannya/. Є електронна пошта на яку можна надсилати свої пропозиції щодо покращень
та зауважень. Зустрічі з стейкхолдерами підтвердили факт ознайомлення із проектом. Здобувачі зазначили, що їх
пропозиції також враховують через анкетування.

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.

На офіційному веб-сайті ЗВО присутня точна та достовірна інформація про ОНП “Суднобудування” третього
(освітньо-наукового) рівня включаючи її цілі, очікувані результати навчання, освітні компоненти, навчальні плани,
рецензії, робочі програми навчальних дисциплін (http://www.nuos.edu.ua/studentu/polozhennya-nuk/opis-opp/5034-
2/). Під час онлайн зустрічей з здобувачами та роботодавцями, підтверджено, що вони ознайомлені з описом ОНП
на сайті НУК. Експертна група встановила, що ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та
достовірну інформацію про освітню програму.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Прозорість та публічність основних документів і процедур, що забезпечують та регулюють освітній процес в ЗВО.
Діють чіткі і зрозумілі правила, щодо прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу. Опублікована на сайті
НУК інформація про ОНП “Суднобудування” є достовірною та достатньо для ознайомлення зацікавленими
сторонами.

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

Слабкими сторонами ОНП є: відсутність на відповідній закладці сайту ЗВО результатів попереднього громадського
обговорення проекту ОП у 2020. Рекомендацією експертів є розміщення після громадського обговорення проекту
ОП на сайті ЗВО узагальненої інформації із пропозиціями стейкхолдерів.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Інформація розміщена на офіційному сайті НУК щодо ОНП “Суднобудування” є актуальною та достовірною, що
забезпечує можливість участі в її обговоренні та удосконаленні усім зацікавленим сторонам. Права і обов’язки
учасників освітнього процесу, правила та процедури є доступними. На офіційному веб-сайті розміщено точну та
достовірну інформацію про освітню програму (цілі, очікувані результати навчання та компоненти). Аналіз наведеної
інформації дозволяє стверджувати, що ОНП із незначними недоліками, які можуть бути усунені в короткий термін,
відповідає вимогам Критерію 9.

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.

Спираючись на зміст наданих на запит №10 ЕГ індивідуальних планів аспірантів Урсолова О.І., (випускник ОНП),
Дядюри Є.І. (4 рік навчання), Клименко А.М. (3 рік навчання), Руденка Ю.В. (2 рік навчання) та у ході відповідних
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зустрічей, ЕГ вдалося встановити відповідність ОНП «Суднобудування» науковим інтересам аспірантів в контексті
корегування тематики наукових досліджень, включенню в індивідуальний навчальний план елементів корегування
освітньої траєкторії, пов’язаних з участю у міжнародних проєктах. Підготовка аспірантів забезпечується
збалансованим поєднанням освітньої та наукової складових. Освітня складова реалізується згідно навчального
плану, до якого включені дисципліни для здобуття фахових компетентностей з суднобудування, а також дисципліни,
що забезпечують методологічні та викладацькі компетентності: філософія науки, фахова іноземна мова, методологія
наукових досліджень, науково-педагогічна практика. На запит №14 ЕГ були надані документи, що підтверджують
викладацьку активність здобувачів ОНП, зокрема: Урсолова О.І., (проведення занять на англійській мові з
дисципліни «The theory of the ships and means of development of ocean») та Клименко А.М. (проведення практичних
занять з дисципліни «Комп’ютерно-орієнтоване проектування суден». Цей факт є підтвердженням, що зміст ОНП
«Суднобудування» передбачає, що ОК відповідають тематиці (напрямові) досліджень аспірантів. Для забезпечення
різноманіття наукових досліджень у суднобудуванні здобувачі вищої освіти за ОНП мають можливість вільного
вибору дисциплін, пов’язаних з тематикою дослідження, про що на запит № 11 ЕГ були надані сканкопії відповідних
заяв. Наукова складова ОНП містить рекомендовані напрями наукових досліджень, які охоплюють, зокрема,
спеціальності у галузі знань 13 Механічна інженерія, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №266
від 29.04.2015 р. «Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n15).

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

В рамках з’ясування питання відповідності наукової діяльності аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень
наукових керівників, на запит ЕГ під час Зустрічі 3 зі здобувачами вищої освіти ОП Суднобудування, здобувачу
освіти Руденку Юрію Володимировичу (2-й рік навчання), були задані запитання стосовно порядку вибору та
затвердження теми його дисертаційних досліджень, що були оприлюднені у відомостях СО, а саме: Руденко Ю.В.
«Ефективність та надійність морської охорони катерами територіального моря і кораблями економічних зон». НК:
проф. Нєкрасов В.О. (http://www.nuos.edu.ua/niekrasov-valerij-oleksandrovich/). На цей запит ЕГ було гарантом ОНП,
Нєкрасовим В.О., було надано наступну інформацію: “Ця тема відповідає тематиці освітньо-наукової програми
«Суднобудування» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 135 Суднобудування у частинах: 1. Наукові
дослідження в області розроблення та удосконалення методів проєктування, конструювання і побудови суден та їх
комплексів (флотів); 2. Теорія і методи удосконалення (поповнення) та оптимізації морських та річкових флотів,
(див. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації)”. Також були надані сканкопії підтверджуючих
документів: виписки про затвердження теми з протоколів засідань кафедри теорії та проектування суден, Вченої
ради кораблебудівного навчально-наукового інституту та Вченої ради університету. Таким чином, можна зробити
висновок, що існуючи в НУК процедури доводять факти відповідності наукової діяльності аспірантів (ад’юнктів)
напрямам досліджень наукових керівників. На стор. 25 відомостей СО зазначено, що: «Наукова складова освітньо-
наукової програми «Суднобудування» передбачає здійснення власних наукових досліджень під керівництвом
одного або двох наукових керівників з відповідним оформлення одержаних результатів у вигляді дисертації. Ця
складова програми не вимірюється кредитами ЄКТС, а оформляється окремо у вигляді індивідуального плану
наукової роботи аспіранта і є складовою частиною навчального плану. Наукова складова ОНП «Суднобудування» є
основою для формування аспірантом індивідуального плану наукової роботи.» Тому, необхідно у ОНП
конкретизувати, чим є наукова складова ОНП по суті – індивідуальним планом, чи частиною навчального плану і як
ця складова відображається у навчальному плані.

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).

Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти ОНП «Суднобудування» двічі на рік обговорюються на
засіданнях відповідних кафедр та Вченої ради КННІ, про що ЕГ були надані підтверджуючі документи у вигляді
сканкопій індивідуальних планів здобувачів, в яких маються посилання на відповідні процедури, сканкопії виписок
з протоколів засідань кафедр та Вченої ради КННІ (відповідь на запит №10 ЕГ від 5 червня 2021 р., 12:19:47). Під час
зустрічі із здобувачами, ЕГ пересвідчилась в їх особистій обізнаності стосовно зазначених процедур. Під час
зустрічей із керівництвом НУК, керівниками допоміжних підрозділів та здобувачами вищої освіти, було надано
відомості, що ОНП «Суднобудування» матеріально забезпечується з точки зору можливостей для проведення і
апробації результатів наукових досліджень аспірантів наступними заходами: наявністю доступу до наукометричних
і навчальних баз даних (БД,), наукових платформ, електронних бібліотек, зокрема: 1) за національною передплатою
(Scopus та Web of Science; Springer Nature; ScienceDirect тощо http://surl.li/wrbp/); придбані коштом університету БД
"Центр навчальної літератури" (1 321 прим. http://surl.li/wrbp/); тріал-доступи БД JSTOR Archive Journal Collection;
2) вільним доступом до Internet в корпусах університету; 3) безкоштовним доступом до лабораторної бази
університету, комп’ютерних залів кафедр, дослідного басейну (відповідь на запит ЕГ від 9 червня 2021 р., 09:10:20)
щодо ознайомлення із МТБ ОНП Суднобудування; 4) публікаціями тез доповідей на щорічних конференціях
(http://www.nuos.edu.ua/nauka/konferencii/); 5) безкоштовними публікаціями у журналі «Polish Maritime Research»
за умовами співробітництва та співавторства з науковцями Politechnika Gdańska.
(http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pmr.php). На запит ЕГ було надано відеоматеріали щодо використання здобувачами
освіти таких унікальних матеріальних ресурсів, як «Малий опитовий басейн» (http://department-of-ship-
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design.com/malyj-opytovyj-bassejn/). Недоліком є відсутність цих посилань на офіційному сайті НУК, і, навпаки,
присутність цієї інформації в мережі Інтернет на російській мові (http://department-of-ship-design.com/).

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.

Під час програми візиту та аналізу сайту НУК, ЕГ було встановлено наступні факти, які підтверджують, що НУК
забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за
спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проектах,
наприклад: участь аспірантів у міжнародних конференціях, таких як «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
(http://surl.li/wrdt) тощо (http://www.nuos.edu.ua/nauka/konferencii/). В травні 2021 року КННІ сумісно з
Шаньдунським науково-технічним університетом (Китай) буде проведена НТК «Сучасні технології проектування,
побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд» (http://surl.li/wrdy) де свої
наукові розробки будуть представлять в основному студенти та аспіранти. На відповідний запит ЕГ, 9 червня 2021 р.
було надано договори про співпрацю з закордонними університетами, зокрема, Jiangsu Universitγ of Science and
Technology (Китай), датований 2016 роком, та LTH-BAAS (Естонія), датований 2019 роком, в яких аспіранти мають
можливість проходити стажування, але на сайті НУК ця інформація відсутня
(http://www.nuos.edu.ua/studentu/akademichna-mobilnist/). Згідно з відомостями СО, у листопаді-грудні 2016 року
аспірант Урсолов О.І. провів заняття з дисципліни «Theory of Ship and Oceantechnique (Ship Manoevering &
Seakeeping)» у Jiangsu University of Science and Technology та Shandong Soaring Blue Whale Marine Technology Co
(КНР). Під час зустрічі Урсолов О.І. цю інформацію підтвердив, та надав відповідний сертифікат В2 володіння
англійською мовою, але на офіційному сайті НУК цієї інформації знайти не вдалося. Теж саме стосується
доступності інформації щодо співпраці кафедр КННІ із закордонними вузами та науковими установами та участі
наукових керівників аспірантів у НДР, наприклад: науковий керівник аспірантів Урсолова О.І. і Руденка Ю.В. проф.
Нєкрасов В.О. був науковим керівником НДР «Розробка методу визначення головних розмірів та характеристик
кораблів берегової охорони для захисту морських кордонів держави», № ДР 0115U000305, 2015-2016 р.; «Розробка
методик автоматизованого розрахунку вартості та термінів створення перспективних кораблів та суден за
визначеними класами для потреб ВМС ЗС України при обмежених обсягах інформації», № ДР 0116U005261, 2016 -
2017 р.; «Розробка методології підвищення ефективності та безпеки річкової транспортної системи України», № ДР
0117U000347, 2017-2019 р. (http://old.nuos.edu.ua/science2/zvity-naukovo-doslidnykh-robit/).

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

Згідно з відомостей СО, проведених зустрічей та інформації на сайті НУК, у КННІ існує практика участі наукових
керівників аспірантів у НДР, результати яких регулярно публікуються та практично впроваджуються
(http://surl.li/wrfw, http://surl.li/wrgb). Що стосується періодичних наукових видань, то зараз ця інформація на сайті
НУК відсутня (http://old.nuos.edu.ua/science2/periodical-scientific-publications/). Також не вдалося знайти на сайті
НУК інформації щодо участі наукових керівників та аспірантів у НДР, які були заявлені у відомостях СО, таких як
«Розробка методу визначення головних розмірів та характеристик кораблів берегової охорони для захисту морських
кордонів держави», № ДР 0115U000305, 2015-2016 р.; «Розробка методик автоматизованого розрахунку вартості та
термінів створення перспективних кораблів та суден за визначеними класами для потреб ВМС ЗС України при
обмежених обсягах інформації», №ДР 0116U005261, 2016-2017 р.; «Розробка методології підвищення ефективності
та безпеки річкової транспортної системи України», №ДР 0117U000347, 2017-2019 р.; №ДР 0116U003823, 2016-2017
р. та №ДР 0118U003871, 2018-2020 р. Але, незважаючи на ці недоліки, ЕГ були проаналізовані надані акти
впровадження результатів дисертаційних досліджень, підписані та затверджені, наприклад, командувачем ВМС ЗСУ
Воронченко І.О. (19.06.2017р.) щодо реалізації НДР «Розробка методик автоматизованого розрахунку вартості та
термінів створення перспективних кораблів та суден за визначеними класами для потреб ВМС ЗС України при
обмежених обсягах інформації», шифр МАРВ-1, тема №2051. Це свідчить про затребуваність НДР, які проводяться у
НУК та їхню практичну значущість в контексті обороноздатності України в період російської агресії та тих подій, які
відбувались, зокрема і у Чорному морі у 2014 році. За результатами виконання цих робіт керівниками та
здобувачами були опубліковані статі у фахових виданнях, про що були надані сканкопії зазначених публікацій. Деякі
з них представлено на офіційній сторінці НУК (http://surl.li/wrid, http://surl.li/wrig, http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/).

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.

Наукова діяльність наукових керівників та аспірантів ОНП «Суднобудування» реалізується з дотриманням
академічної доброчесності. На запит №17 ЕГ були надані сканкопії підписаних аспірантами ОНП «Суднобудування»
декларацій про дотримання академічної доброчесності. Ці процедури регламентуються відповідними документами
Н У К : Кодексом академічної доброчесності та корпоративної культури НУК
(http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2464); Положенням про Комісії з
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академічної доброчесності і університетську Комісію з етики та управління конфліктами у НУК
(http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2465); Положенням про групу сприяння
академічної доброчесності у НУК (http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=2463);
Положенням про запобігання та виявлення плагіату в навчальній та науково – дослідній роботі учасників освітнього
процесу та науковців (http://old.nuos.edu.ua/students/osvita/polozhennya.php?ELEMENT_ID=1731). Під час зустрічей
зі здобувачами було підтверджено їх обізнаність щодо використання Unicheck Similarity при перевірці академічних
текстів згідно Порядку здійснення заходів із перевірки робіт на наявність текстових збігів/ідентичності/схожості із
використанням програмно-технічних заходів. На підтвердження цього факту на запит ЕГ було надано сканкопії
відповідних звітів, що генеруються зазначеною програмою. Щодо внесення електронних варіантів кваліфікаційних
робіт, наукових статей, тез доповідей в Електронний інституційний репозитарій НУК (eIR NUOS)
http://eir.nuos.edu.ua/, то цей процес наразі триває, тому не всі роботи наукової складової є доступними на цей час.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Наявність доступу до наукометричних і навчальних баз даних (БД,), наукових платформ, електронних бібліотек,
зокрема: 1) за національною передплатою (Scopus та Web of Science; Springer Nature; ScienceDirect тощо
http://surl.li/wrbp/); придбані коштом університету БД "Центр навчальної літератури" (1 321 прим.
http://surl.li/wrbp/); тріал-доступи БД JSTOR Archive Journal Collection; 2) вільним доступом до Internet в корпусах
університету; 3) безкоштовним доступом до лабораторної бази університету, комп’ютерних залів кафедр, дослідного
басейну; 4) публікаціями тез доповідей на щорічних конференціях (http://www.nuos.edu.ua/nauka/konferencii/); 5)
безкоштовними публікаціями у журналі «Polish Maritime Research» за умовами співробітництва та співавторства з
науковцями Politechnika Gdańska. (http://www.bg.pg.gda.pl/pmr/pmr.php). Можливість використання здобувачами
освіти таких унікальних матеріальних ресурсів, як «Малий опитовий басейн» (http://department-of-ship-
design.com/malyj-opytovyj-bassejn/). Наявність Електронного інституційного репозитарію НУК (eIR NUOS)
http://eir.nuos.edu.ua/.

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

Відсутність посилань на офіційному сайті НУК на такі унікальні матеріальні ресурси, як «Малий опитовий басейн»
(http://department-of-ship-design.com/malyj-opytovyj-bassejn/), і, навпаки, присутність цієї інформації в мережі
Інтернет на російській мові (http://department-of-ship-design.com/). Відсутність посилань на офіційному сайті НУК
на договори про співпрацю з закордонними університетами, в яких аспіранти мають можливість проходити
стажування. Відсутність посилань на офіційному сайті НУК на інформацію щодо співпраці кафедр КННІ із
закордонними вузами та науковими установами та участі наукових керівників аспірантів у НДР. Необхідно у ОНП
конкретизувати, чим є наукова складова ОНП по суті – індивідуальним планом, чи частиною навчального плану і як
ця складова відображається у навчальному плані.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

Зважаючи на високий науковий рівень ОНП “Суднобудування”, яку впроваджено в рамках потужних наукових шкіл
НУК, наявність важливих наукових проектів, зокрема міжнародних, що виконуються науковими керівниками із
залученням здобувачів освіти, публікаційну активність, впровадження результатів наукових досліджень у
виробництво, військову галузь, виявлені недоліки у контексті критерію 10 не є суттєвими та можуть бути усуненими
в короткий термін. Таким чином, враховуючи сильні та слабкі сторони ОНП, ЕГ дійшла до висновків, що ОНП
“Суднобудування” та освітньо-наукова діяльність за цією програмою загалом відповідають за критерієм 10 рівню В.

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.
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Програму роботи експертної групи було витримано. ЗВО в повній мірі забезпечив у визначений програмою роботи
ЕГ час присутність осіб, з якими були заплановані зустрічі. Під час проведення акредитаційної експертизи вся
затребувана інформація надавалася вчасно. Перешкоджань та умисних затримок проведення акредитаційних
заходів встановлено не було. Всі зазначені представники ЗВО виявили технічну компетентність щодо способів і
заходів під час організації онлайн-зустрічей. Гарант та робоча група показали знання стандартів, відповідно до яких
відбувається акредитація, чітко та обгрунтовано відповідали та пояснювали моменти щодо виявлених
невідповідностей, намагались формулювали шляхи покращення відповідних процедур, допомагали ЕГ розібратися
в тонкощах освітньо-наукового процесу з огляду на специфіку його організації в НУК. Усні та письмові відповіді на
запити ЕГ були чіткі та повністю відповідали за змістом поставленим запитам. Спілкування під час зустрічей було
зваженим та з повагою один до одного, судження були неупереджені та по суті. Рекомендаційним, в цьому контексті,
встає необхідність застосування більш сучасніших засобів відеозв’язку, що безумовно тільки б поглибило позитивне
сприйняття та всебічне висвітлення різноманіття процесів за ОНП.

V. Підсумки

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 B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Відповідь на Рецензію на звіт
ЕГ 135 Суднобудування НУК.pdf

89NQd1If7r/3LMAbT1pPURP3IlRwyUAvN/NqhBp/c
Eg=

***

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.
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Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Будашко Віталій Віталійович

Члени експертної групи

Сьомін Олексій Анатолійович

Поліщук Андрій Олегович
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