










































Висновки експертної комісії М іністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми «Технології маш инобудування» 

зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка

відбувається відповідно до вимог чинних нормативних документів зовнішнього 
походження в галузі освіти.

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється в ПолтНТУ згідно з 
«Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти».

За результатами проведення атестації здобувачів вищої освіти контролюється 
результативність процесу надання освітянської послуги (навчальна робота) в цілому 
один раз на рік, наприкінці навчального року, виходячи з результатів складання 
випускниками ПолтНТУ іспитів та кваліфікаційних робіт. -0.

Для оцінювання діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників в* 
університеті наприкінці кожного семестру проводиться підсумковий рейтинг згідно ^ 
«Положенням про рейтингове оцінювання роботи кафедр та факультетів університету».

Висновок:
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності відповідає 

вимогам ДСТУ 180  9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». Для 
оцінювання діяльності науково-педагогічних і педагогічних працівників в 
університеті наприкінці кожного семестру проводиться підсумковий рейтинг 
згідно з «Положення про рейтингове оцінювання роботи кафедр та факультетів 
університету».

10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами акредитаційної експертизи стану формування контингенту 
здобувачів вищої освіти, змісту підготовки фахівців, організаційного, навчально- 
методичного, наукового, науково-методичного, матеріально-технічного, 
інформаційного, кадрового забезпечення, рівня виховної роботи зі студентською 
молоддю та рівня якості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Технології машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» з ліцензованим 
обсягом 50 осіб Навчально-наукового інституту інформаційних технологій і 
механотроніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія 
Кондратюка слід визнати, що:

1. Матеріали щодо акредитації освітньо-професійної програми «Технології 
машинобудування» спеціальності 131 «Прикладна механіка» Навчально-наукового 
інституту інформаційних технологій і механотроніки ПолтНТУ надані відповідно до 
ліцензійних умов освітньої діяльності закладів освіти.

2. Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Технології 
машинобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 
«Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» Навчально-наукового 
інституту інформаційних технологій і механотроніки Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка проводиться згідно з державними 
документами про ліцензування та акредитацію і рішенням вченої ради університету про 
закріплення спеціальності за випусковою кафедрою технології машинобудування. Зміст і 
організація освітнього процесу, науково-методичне, матеріально-технічне забезпечення, 
якісний склад науково-педагогічних працівників і якість підготовки фахівців відповідають 
чинним нормативам освітньої діяльності, сучасним держаним вимогам до акредитації.

Голова експертної комісії О.А. Оргіян
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3. Експертна комісія рекомендує керівництву Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка врахувати пропозиції щодо покращення 
наукового, навчально-методичного, кадрового, інформаційного забезпечення фахівців у 
галузі знань 13 «Механічна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» спеціальності 131 
«Прикладна механіка», а саме:

-  випусковій кафедрі технології машинобудування продовжити практику 
впровадження у виробництво найкращих магістерських робіт; ^

-  науково-педагогічним працівникам кафедри технології машинобудування* 
продовжити роботу з видання публікацій, що входять до міжнародних наукометричних 
баз даних, особливо до таких авторитетних, як 8сориз і \¥еЬ оГ Зсіепсе;

-  продовжити роботу з видання підручників, навчальних посібників, 
монографій з фахових дисциплін;

-  науково-педагогічному персоналу, що забезпечує навчальний процес за 
освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» галузі 
знань 13 «Механічна інженерія» продовжити роботу з навчання здобувачів вищої освіти 
сучасним технологіям ЗБ-моделювання та ЗО-друку в співпраці з відомими 
виробниками програмного забезпечення, такими як компанія Аиіосіезк.

В результаті проведеної експертизи експертна комісія дійшла висновку: 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
спроможний здійснювати підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» з 
ліцензованим обсягом 50 осіб.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри технології машинобудування 
Одеського національного політехнічного університету,
доктор технічних наук, професор О.А. Оргіян

Член експертної комісії:
завідувач кафедри технології та автоматизації машинобудування 
ВІННИЦЬКОГО національного т р у ш о т т т  Л/НІТЗРПГМ'ГР'ГЛ/ 
доктор технічних наук, доі Л.Г. Козлов

З експертними висновками о ші
ректор Полтавського національно. і/університету імені Юрія Ктш ра ї : 
доктор економічних наук, тйІЬеє
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