
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»

Освітня програма 46352 Галузеве машинобудування

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 174

Повна назва ЗВО Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

Ідентифікаційний код ЗВО 02070921

ПІБ керівника ЗВО Згуровський Михайло Захарович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://kpi.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/174

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 46352

Назва ОП Галузеве машинобудування

Галузь знань 13 Механічна інженерія

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

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

Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування інженерно-
хімічного факультету, Біотехніки та інженерії  факультету біотехнології і 
біотехніки, Машин та агрегатів поліграфічного виробництва видавничо-
полiграфiчного інституту, Кафедра філософії, Англійської мови 
технічного-спрямування №2

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

навчальний корпус №19 м, Київ, вул.  Політехнічна, 39
навчальний корпус №4, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 3 
навчальний корпус №7, м. Київ, проспект Перемоги, 37к
навчальний корпус№ 8, м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 1/37к

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 63810

ПІБ гаранта ОП Корнієнко Ярослав Микитович

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ynk@kpi.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(050)-173-47-07

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-204-84-00
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
На кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв працює наукова школа «Процеси та апарати 
хімічної технології», заснована професором Чорнобильським Й.І. За роки існування наукової школи підготовлено 
більше 120 кандидатів та докторів наук, які внесли великий вклад в розвиток вітчизняної та світової науки. Зокрема 
академіки НАН України Бондаренко Б.І. та Снєжкін Ю.Ф. та інші. Висока якість підготовки фахівців кафедри була 
переконливим фактором для Міністерств хімічної промисловості СРСР та УРСР, які виділили значні кошти для 
будівництва навчального корпусу № 19 факультету «Хімічного машинобудування» з 1999 «Інженерно-хімічний 
факультет» загальною площею більше 8 тис. кв. м., введеного в експлуатацію в 1977 році. Високий рівень підготовки 
фахівців досягався завдяки постійному врахуванню пропозицій випускників та роботодавців, тому постійне 
оновлення освітніх програм є фундаментальним принципом підготовки фахівців на кафедрі. Основним інтересам в 
полі наукових інтересів викладачів кафедри було проведення фундаментальних і прикладних досліджень щодо 
інтенсифікації процесів перенесення в промисловому обладнання. Такий підхід був реалізований для вирішення 
задач «Продовольчої програми», які є актуальні і сьогодні. В останні 30 років основною парадигмою освітніх 
програм для всіх рівнів на кафедрі є підготовка фахівців здатних впроваджувати принципи сталого розвитку 
шляхом підвищення ефективності дифузійно-контрольованих процесів та створення відповідного інноваційного 
обладнання для їх реалізації із широким застосування комп’ютерних технологій для проектування. Унікальність 
сучасної ОП полягає у поглибленій фундаментальній підготовці, набутті умінь формувати робочі гіпотези щодо 
підвищення ефективності тепло-масообмінних процесів, експериментально їх перевіряти, узагальнювати 
результати одержаних результатів із застосування сучасних комп’ютерних технологій для створення методик та 
алгоритмів розрахунку обладнання для хімічних, нафтопереробних, целюлозно-паперових, поліграфічних, 
силікатних та біотехнологічних виробництв, або їх модернізації. До створення ОНП кафедри впродовж багатьох 
десятирічь вели підготовку аспірантів фахівців кафедри МАХНВ та ХПСМ за спеціальністю – 05.17.08 Процеси та 
обладнання хімічної технології, МАПВ – 05.05.01 Машини і процеси поліграфічного виробництв, останні роки БТІ – 
05.18.12 - Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв та 05.02.08 - 
Технологія машинобудування. Перша ОНП Галузеве машинобудування була розроблена у 2016 році, модернізація 
ОНП відбулась у 2018 та 2020 роках. Перший прийом аспірантів на навчання за нині діючою ОНП відбувся у 
лютому 2020 року обсягом 40 кредитів, що передбачає вільний вибір здобувачем навчальних компонентів із 
загального переліку в об’ємі 25 % кредитів від обсягу освітньої програми.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОВ ОД ОВ

1 курс 2020 - 2021 6 4 2 0 0

2 курс 2019 - 2020 6 3 3 0 0

3 курс 2018 - 2019 8 5 3 0 0

4 курс 2017 - 2018 4 4 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 4860 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв
6239 Інжиніринг, обладнання та технології виробництв 
полімерних та будівельних матеріалів і виробів
8258 Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і 
нафтопереробних виробництв
8655 Металорізальні верстати та системи
8793 Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-
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паперового виробництва
9473 Інструментальні системи та технології формоутворення 
деталей
18526 Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин
18528 Комп'ютеризовані поліграфічні системи
18530 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів 
та виробів
18532 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання целюлозно-паперового виробництва
18534 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
28572 Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та 
будівельних матеріалів і виробів
28575 Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-
паперових виробництв
39307 Комп’ютерно-інтегровані технології проектування 
обладнання хімічної інженерії
6920 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

другий (магістерський) рівень 5095 Інжиніринг, обладнання та технології хімічних і 
нафтопереробних виробництв
7347 Інженерний дизайн
7827 Інжиніринг, обладнання та технології виробництв 
полімерних та будівельних матеріалів і виробів
9472 Металорізальні верстати та системи
10809 Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-
паперового виробництва
10811 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси
16479 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв
16480 Інструментальні системи та технології формоутворення 
деталей
18527 Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин
18529 Комп'ютеризовані поліграфічні системи
18531 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів 
та виробів
18533 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання целюлозно-паперового виробництва
18535 Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв
28573 Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та 
будівельних матеріалів і виробів
28576 Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-
паперових виробництв
31113 Комп'ютеризовані поліграфічні системи
31145 Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-
паперових виробництв
31146 Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та 
будівельних матеріалів і виробів
31192 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв
34819 Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування 
обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів 
та виробів
34820 Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та 
проектування обладнання хімічних і нафтопереробних 
виробництв
34821 Інжиніринг, комп'ютерне моделювання та проектування 
обладнання целюлозно-паперового виробництва
34872 Інструментальні системи та технології формоутворення 
деталей
34873 Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин
39310 Комп’ютерно-інтегровані технології проектування 
обладнання хімічної інженерії
49240 Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології 
проектування інноваційного галузевого обладнання
49241 Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології 
проектування інноваційного галузевого обладнання
39308 Комп’ютерно-інтегровані технології проектування 
обладнання хімічної інженерії

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

28571 Комп'ютеризовані поліграфічні системи
28574 Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та 
будівельних матеріалів і виробів
28577 Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-
паперових виробництв
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28578 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв
46352 Галузеве машинобудування

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 545692 168106

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

545692 0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 4825 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 133_ONPD_GMB_2020.pdf ka06E8NugQTKNFXki4FkLU9k7FTagZb4PQxsb0PsRto=

Навчальний план за ОП SKMBT_28321062212480.pdf gi7zmyHBYyfG2aBE2M52CWR4Nz4RCdcsnKw991OXnT
Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

4-Рецензія-відгук.tiff fb8KEPQwEl6/GbOHx5AthvBDvGoEFs50/1ikvrK636U=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

5-Рецензія-відгук.tiff tHKMHnxphhUziA+iD6warXfm0KoOCfE2WKmlLiuFJK
g=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

6_0-Рецензія-відгук.pdf u/CLVkGkdy/Msg5J1Luj1PjJu6VZc4yVOWvHk+eNZt4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

7-9 Рецензія-відгук.pdf dhI5nzkBeLJ5bWhxINEgIcQRysMRhyeVGGWbuN60Nv
8=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

SAKHAROV_recenz_133_06_2021-
4-6 Рецензыя.pdf

06nYd5jxSsaidFjElQhYnDc2vRwV9e0M1Q4RSwkSnyY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно  проводити професійну інноваційну 
діяльність за спеціальністю «Галузеве машинобудування». Така підготовка передбачає раціональне використання і 
переосмислення наявних та створення нових наукових знань прикладного та фундаментального спрямування; 
формування програмних компетентностей, універсальних навичок дослідника, спрямованих на якісне виконання 
наукового дослідження, що дозволять здобувачам вищої освіти третього освітньонаукового рівня оволодіти 
базисними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для здійснення оригінального дисертаційного 
дослідження; дадуть можливість успішно працювати за фахом у сфері освіти та науки, ефективного інжинірингу в 
галузевому машинобудуванні. Унікальність ОНП полягає глибокому вивченні явищ і процесів, які відбуваються у 
хімічній, біо- технологіях та поліграфічних виробництвах, необхідних для створення якісно нового 
енергоефективного екологічно безпечного обладнання. Особливістю ОП є її орієнтація на аналітично-практичну 
організацію наукових досліджень   із застосуванням нових наукових методів, спрямовану на  вирішення науково-
технічних задач галузевого машинобудування, зокрема застосування сучасних комп’ютерних технологій для 
моделювання, дослідження дифузійно-контрольованих процесів та розроблення методик розрахунку та 
проектування  інноваційного обладнання необхідного для розвитку економіки

 

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

Ціль освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки 
(https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-2025-strategy.pdf) ґрунтується на: підготовці висококваліфікованих, 
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конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір спеціалістів ступеня 
доктора філософії в галузі галузевого машинобудування за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, здатних 
розв’язувати комплексні задачі у професійній та дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань в галузевому машинобудуванні, зокрема у створенні 
сучасних наукових знань та інноваційних технологій, дослідженні, комп’ютерному моделюванні, науково-
педагогічній діяльності та професійній практиці, що роблять вагомий внесок у забезпеченні сталого розвитку  
суспільства шляхом шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, новітніх наукових досліджень та інноваційних 
розробок і підтримання іміджу університету. Окрім того, відповідно до стратегії розвитку університету, ОП  
передбачає публікації у провідних наукових фахових виданнях, у тому числі в міжнародних реферативних 
журналах, забезпечення тісної співпраці з вітчизняними та іноземними дослідниками,  сприяє участі здобувачів у 
розробленні та реалізації державних цільових, галузевих і регіональних екологічних, соціально-економічних 
проектів та програм; стимулює створення мережі науково-дослідних лабораторій

 

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

У процесі розробки ОП приймали участь у обговоренні представники здобувачів ВО із застосуванням сучасних 
інформаційних технологій (http://ci.kpi.ua/uk/reviews-and-reviews-onp-phd-new/#place) та участі у засіданнях 
кафедр. Оцінювання роботи викладачів та адміністрації здійснювалися шляхом: 1) Навчально-науковим центром 
прикладної соціології «Соціоплюс» (http://socioplus.kpi.ua/); 2) Електронним Кампусом університету. Процес 
публічних обговорень відображено у протоколі №10 від 22.04.2020 засідання кафедри. Кафедри підтримують 
постійний зв'язок з випускниками шляхом спілкування під час зустрічей та через Фейсбук-сторінки 
(https://www.facebook.com/mahnv.kpi, https://www.facebook.com/cpsmkpi,  https://www.facebook.com/bioengineer.kpi, 
https://www.facebook.com/vpi.mapv/). З здобувачами ВО та випускниками також проводяться зустрічі, на яких 
обговорюється шляхи удосконалення ОП, відповідно до сучасних вимог, наприклад про наповнення ОП подав 
відзив здобувач ВО Подиман Г.С. Свої зауваження щодо змісту ОП внесли також к.т.н. Корінчук Д.М., к.т.н. 
Радченко Н.Л., к.т.н. Целень Б.Я.

- роботодавці

Наповнення ОП відбулось шляхом її обговорення з роботодавцями, випускниками та здобувачами ВО, їх рецензії і 
відзиви розміщено за адресою http://ci.kpi.ua/uk/reviews-and-reviews-onp-phd-new/#place. Пропозиції 
обговорювалися на засіданнях кафедр та на засіданні МНК 133 Галузеве машинобудування, протокол №3 від 
08.09.2020 р. Членами НМК є завідувачі кафедр та гаранти ОП всіх рівнів спеціальності 133 Галузеве 
машинобудування.  Також, співробітники кафедри ведуть активну співпрацю з Академією наук України, що дає 
унікальний досвід та розуміння потреб науковців. Провідні працівники академічних інститутів НАН України – 
технічної теплофізики, Газу багато років поспіль працювали викладачами на кафедрі МАХНВ як представники 
філій кафедри. Це співробітник ІТТФ НАН України д.т.н. Снєжкін Ю.Ф., к.т.н., Корінчук Д.М., Інституту газу НАН 
України к.т.н. Ільєнко Б.К. та к.т.н. Собченко В.В., знають специфіку підготовки фахівців і вимоги до них і надають 
слушні пропозиції щодо покращення ОП. Співробітники кафедри МАХНВ проф. Іваницький Г.К., доц. Степанюк 
А.Р. та  доц. Новохат О.А. працюють сумісниками в ІТТФ НАН України і брали учать у обговоренні ОП. Важливим 
фактором, який вливає на формування ОП є пропозиції головного інженера ДП «Преса України» Костинського А.О., 
головного конструктора ПрАТ «Київполіграфмаш», к.т.н. Красильнікова, які працювали на кафедрі МАПВ

- академічна спільнота

При створенні ОНП було проведено опитування видатних науковців галузевого машинобудування.  Директор ІТТФ 
НАН України академік Снєжкін Ю.Ф та д.т.н. цього ж інституту Петрова Ж.О.  запропонували збільшити увагу до 
вивчення процесів та методології наукових досліджень  щодо перспективних напрямів розвитку енерго- та 
ресурсоефективних процесів, і, особливо, сушильного обладнання. Директор ПАТ "Жидачівський целюлозно-
паперовий комбінат" Пітула А.В., запропонував більше приділяти увагу методам інтенсифікації процесів сушіння 
картону та паперу. Головний механік ПАТ «Азот» м. Черкаси  Буров О.В. запропонував більше приділяти увагу 
розрахункам на міцність обладнанню, що працює під великим тиском. Більш поглиблено доцільно вивчати процес 
теплообміну в псевдозрідженому шарі вважали–  директор інституту Газу НАН України академік Бондаренко Б.І. та  
к.т.н.,  вчений секретар інституту Газу НАН України к.т.н. Ільєнко Б.К, випускники, що працюють за кордоном, – 
Гатілов К.О., Науменко Д.О. – інтенсифікації баромембранних процесів. Розроблення нових процесів та обладнання 
для очистки повітря – випускники Куліков І.Ю. та Глівчук А.С. Враховано  також думки представників структурних 
підрозділів КПІ імені Ігоря Сікорського. Значна увага приділяється вивченню англійської мови для підвищення 
ефективності ознайомлення з професійною літературою та оприлюднення результатів, тому збільшено обсяг 
освітнього компонента «Іноземна мова для наукової діяльності» до 6 кредитів.

- інші стейкхолдери

Члени МНК Галузеве машинобудування та викладачі регулярно спілкуються з роботодавцями щодо  змісту ОП та її 
компонентів. Крім того, через Фейсбук-сторінки кафедр (https://www.facebook.com/mahnv.kpi, 
https://www.facebook.com/cpsmkpi, https://www.facebook.com/bioengineer.kpi https://www.facebook.com/vpi.mapv/) 
проводиться обговорення особливостей роботи випускників, які діляться досвідом та пропонують вакансії та вимоги 
до претендентів з числа випускників кафедр, наприклад ІТТФ НАН України, ПАТ «Азот» м. Черкаси та ПІТ «Рівне 
Азот» м. Рівне, ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», Вентс, ПрАТ «Агропромислова група», Державне Видавництво 
«Преса України», ТОВ ВКП «СТ-ДРУК», Кондитерська Корпорація ROSHEN, ДП «Банкнотно-монетний Двір 
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України», АДЕФ-Україна, ПрАТ «Київполіграфмаш»), що також неформально враховується при формуванні ОП. В 
процесі співбесіди з ними, зокрема із завідуючими кафедрами, гарантами ОП кафедри, формується уявлення щодо 
потреб у фахівцях та кваліфікаційних вимог до них.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати ОНП сформовано у відповідності до пріоритетного напряму відповідно до Закону 
України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та відповідно до Постанови Кабінету  Міністрів 
України Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 
розробок на період до 2020 року від 7.0911 р. № 942 – Технології сталого використання,…, Технології розроблення та 
використання нових видів палива, відновлюваних і альтернативних джерел енергії…. Технології використання 
скидних енергоресурсів.  Теми усіх дисертаційних робіт спрямовані на вирішення важливих науково-технічних 
задач, які забезпечують підвищення якості умов життєдіяльності людини. За останні 5 років на кафедрах захищено 
8     кандидатських та 2 докторські дисертації, наприклад Гайдаєм С.С, та Любекою А.М. розроблювалася 
інноваційна технологія та обладнання для одержання гранульованих добрив з відходів промисловості, Гулієнком 
С.В – підвищення ефективності баромембранних процесів для очистки води, Гробовенком Я.В. – інноваційну 
технологію та апарат для сушіння пасти оксиду титану з контрольованими процесами перенесення, Шостачуком 
О.П. – підвищення експлуатаційних властивостей друкарського апарату, та інші. В  докторській дисертації 
Щербиною В.Ю. – удосконалено технологічні процеси при виробництві будівельних матеріалів, Сокольського  О.Л. 
– підвищено енергоефективність процесів переробки полімерів, Це стосується і робіт здобувачів вищої освіти.

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

Актуальність проблеми підготовки фахівців спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» обумовлена новими 
тенденціями розвитку регіону у зв’язку з підвищенням попиту на послуги кваліфікованих спеціалістів-науковців у 
галузевому машинобудуванні. Найбільшими промисловими об’єктами є АТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»,  ПАТ «Азот» 
м. Черкаси, ПАТ «Азот» м. Рівне,  ПАТ «Фармак», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ 
«Київмедпрепарат», ПАТ «Київмедпрепарат», ПАТ «Оболонь»,  ТОВ «Перший трубний завод», науково-виробнича 
фірма «Компласт», тощо. Враховуючі наукоємну специфіку роботи підприємств Києва та Київської області при 
підготовці фахівців основна увага буде приділятися глибокому вивченню процесів перенесення енергії та маси в 
промисловому обладнанні шляхом застосування новітніх технологій  для створення  нового енергоефективного 
екологічно безпечного обладнання з високим рівнем  конкурентоспроможності.  

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

Під час формулювання цілей та ПРН було враховано власний досвід наукової школи «Процеси та апарати хімічної 
технології», заснованої в 1945 році, а також аналогічних вітчизняних та іноземних програм з підготовки докторів 
філософії, отриманий, зокрема, шляхом: спілкування з інститутами НАНУ; вивчення матеріалів, розміщених на 
сайтах інших ЗВО (Національний університет «Львівська політехніка»; Сумський державний університет; 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Одеський національний політехнічний 
університет); стажування, у т.ч. зарубіжного, підвищення кваліфікації. Наприклад за результатами стажування в У 
2020 р. відбулося наукове стажування д.т.н., проф. каф. ХПСМ Колосова О.Є. в Технічному університеті м. 
Кайзерслаутерн (Німеччина) за програмою DAAD «Research Stays for University Academics and Scientists» (Program # 
57442043, 2019-2020 daad.de/go/en/stipa50015456 було доопрацьовано робочі програми дисциплін: «Інноваційна 
практика інжинірингу». У 2019 році за програмою ЕРАСМУС+ пройшов міжнародне стажування к.т.н., доц. каф. БТІ 
Шибецький В.Ю. в Університеті Лотарингії Франція за результатами якої було розроблено силабус дисципліни: 
«Комп’ютерне моделювання процесів фармацевтичного та біотехнологічного виробництва», проф., д.т.н. Шевчук 
А.В. стажування за напрямом «Особливості захисту цінних паперів», Дубай, ОАЕ. 

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

Стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти поки що не затверджений. Структура і 
зміст ОНП відповідає вимогам п. 27 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ від 23.03.2016 № 261, 
редакція – Постанова від 03.04.2019 № 283; а також Національній рамці кваліфікацій (8 рівень).

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Програмні результати навчання, що забезпечені дисциплінами освітньо-наукової програми, сприяють формуванню 
інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі економіки 
та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових 
цілісних знань. Дисципліни блоку «Обов'язкові (нормативні) компоненти освітньої програми» забезпечують 
формування системного наукового світогляду, ґрунтовні знання філософських засад наукового пізнання, набути 
навичок володіння іноземної мови для наукової діяльності, загальних методів наукового дослідження, здатності до 
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інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм розуміння засад академічної культури й етики, 
оволодіють методиками викладання технічних дисциплін. У рамках блоку «Вибіркові компоненти освітньої 
програми» аспіранти отримають змогу оволодіти інформаційними технологіями проектування сучасного 
обладнання, здобувають уміння використовувати інформаційні й комунікаційні технології для самостійного 
дослідження, знання про методи та способи  інтенсифікації гідродинамічних процесів та інноваційну практику 
інжинірингу. Цей цикл дає можливість аспірантам розвивати загальні навички науковця з огляду на особливості 
індивідуального дослідницького проєкту та планувати розвиток загальних навичок, умінь та знань в контексті 
планування майбутньої кар’єри. 

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

30

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

10

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

ОП «Галузеве машинобудування» є українським аналогом найпоширенішої у світі спеціальності «Chemical 
Engineering». Кафедри від початку її створення постійно намагалась формувати свою предметну область навчання, 
орієнтуючись на цей міжнародний освітній канон. Такий підхід дозволив використати досвід провідних 
європейських та американських університетів, у т. ч. на програмах PhD. Наприклад Масачусетського технологічного 
інституту (США, 3 місце в світовому рейтингу), сайт кафедри хімічної інженерії (Chemical Engineering Depatment) - 
https://cheme.mit.edu/, Університету Мічигану (США, 6 місце в світовому рейтингу), сайт кафедри хімічної інженерії 
(Chemical Engineering Depatment) - https://che.engin.umich.edu/?_ga=2.258290755.893113854.1574846685-
1787067084.1574846685, Каліфорнійського технологічного інституту (США, 46 місце в світовому рейтингу), сайт 
відділення хімії та хімічної інженерії (Division of Chemistry and Chemical Engineering) - http://www.cce.caltech.edu/, 
Університету Колорадо в Боулдері (США, 49 місце в світовому рейтингу), Університету Манчестера (Велика 
Британія, 64 місце в світовому рейтингу, місце заснування спецальності). Дана ОП розроблялась кафедрами також у 
відповідності до предметної області спеціальності «Галузеве машинобудування» (Chemical Engineering). Ця 
предметна область зорієнтована на підготовку фахівців, які володіють сучасним науково-інженерним мисленням, 
теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для креативного вирішення багатьох наукових та 
технічних завдань, що передбачає застосування відповідних теорій та методів інженерної науки, зокрема положень 
загальних законів  перенесення кількості руху, енергії та маси розуміння тенденцій розвитку інженерних систем, 
глибоке  розуміння природи різноманітних процесів, уміння розробляти заходи ресурсо- енергозбереження. 
Компетенції науковця розвиваються опануванням загальнонаукових методів пізнання, математичних, інженерних 
та якісних методів аналізу, засобі фізичного та математичного моделювання, інформаційно-комунікаційних 
технологій, навичками дослідницької діяльності та презентації отриманих результатів. Розроблений в ОП 
нормативний цикл професійної підготовки забезпечує методологічне підґрунтя для проведення наукових 
досліджень та отримання нових науково-обґрунтованих результатів у сфері процесів необхідних для реалізації у 
галузевому машинобудуванні та споріднених міждисциплінарних напрямах, сприяє отриманню широкого спектру 
загальних та спеціальних компетенцій, які необхідні для проведення наукових досліджень світового рівня, 
спрямованих на приріст наукових знань, формує компетенції здатності аспіранта до науково-організаційної 
діяльності, співпраці в межах фахової спільноти та комунікації для подальшого практичного використання 
отриманих результатів. Цикл вибіркових дисциплін програми сформовано з урахуванням необхідності опанування 
аспірантами навичок практичного вирішення складних наукових задач в сучасних умовах економічних криз та 
невизначеності.

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

Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачем вищої освіти в Національному технічному університеті 
«КПІ імені Ігоря Сікорського» регулюється Положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39), Положенням про порядок реалізації здобувачами ВО КПІ ім. Ігоря 
Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін (https://kpi.ua/free-choice-of-academic-disciplines-right) та 
Положенням про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/117). Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 
формується шляхом вільного вибору здобувачами ВО певних дисциплін із запропонованого Ф-каталогу. 
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Проводиться опитування, якому передує процес презентації дисциплін вільного вибору на зборах здобувачів ВО. 
Обрані дисципліни заносяться до індивідуального  навчального плану, що визначає порядок, форму, темп та обсяг 
засвоєння освітніх компонентів програми здобувачами ВО з метою реалізації його індивідуальної освітньої 
траєкторії. Вибіркові освітні компоненти складають 10 кредитів (25% від загального обсягу освітньої програми) та 
спрямовані на поглиблення і закріплення програмних результатів навчання, сформованих  нормативною частиною 
освітньої програми. Індивідуалізації освітньої траєкторії також сприяє особистий вибір наукового керівника, 
актуальність теми та напряму наукового дослідження.  

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

Порядок, часові межі, послідовність та особливості формування каталогів вибіркових дисциплін та вибору їх 
здобувачами ВО регламентуються Положенням про порядок реалізації здобувачами ВО КПІ ім. Ігоря Сікорського 
права на вільний вибір навчальних дисциплін (https://kpi.ua/free-choice-of-academic-disciplines-right) та 
Положенням про порядок реалізації здобувачами ВО факультетів ІХФ, ФБТ, та ВПІ на вільний вибір навчальних 
дисциплін). Згідно цих Положень, обсяг вибіркових дисциплін має становити не менше 25% загального обсягу 
кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. ОНП «Галузеве машинобудування» містить 10 кредитів 
ЄКТС, передбачених для вибіркових освітніх компонентів, що складає 25% загального обсягу освітньої програми. 
здобувачі ВО обирають дисципліни відповідно до навчальних планів, за якими навчаються. При цьому вони мають 
право вибирати дисципліни, що пропонуються для інших ОП, за погодженням з завідувачем відповідної 
випускаючої кафедри. Навчальний план ОП  містить вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки (вибіркові 
освітні компоненти Ф-каталогу, що є систематизованим анотованим переліком дисциплін, http://ci.kpi.ua/uk/f-
catalogs-new/#place, викладання яких передбачено у другому році навчання. Послідовність дій з формування Ф-
каталогу наступна: 1) для розробки або оновлення переліку дисциплін за ОП до 01 жовтня поточного навчального 
року на факультеті створюються робочі групи під керівництвом голов методичних комісій ІХФ, ФБТ та ВПІ; 2) робочі 
групи аналізують забезпечення запропонованих викладачами вибіркових дисциплін щодо можливості організації 
освітнього процесу високої якості; 3) обраний робочою групою перелік дисциплін Ф-Каталогу затверджується на 
засіданні МНК 133 Галузеве машинобудування, Вченою радою ІХФ і подається на затвердження Методичною радою 
Університету в листопаді ; 4) затверджений Ф-Каталог протягом грудня-січня розміщується на офіційному сайті 
кафедр для ознайомлення. Викладачі, разом з кураторами в позанавчальний час проводять для здобувачів ВО 
презентації дисциплін до початку процесу вибору. За потреби надаються консультації щодо формування 
індивідуальної освітньої траєкторії. За результатами вибору формуються навчальні групи. Результати вибору 
здобувачами ВО навчальних дисциплін зазначаються у його індивідуальному плані аспіранта. Результати вибору 
представлені на сайті кафедри.

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

Практична підготовка здобувачів здійснюється  шляхом послідовного формування загальних та фахових 
компетенцій що відбивається у програмних результатах навчання. ОП базується на  предметно-орієнтованому стилі 
навчання. Формування практичних навичок здійснюється на практичних і семінарських заняттях та самостійній 
науковій роботі здобувача, науково-практичних конференціях, наукових семінарах, які організовані на кафедрах та 
завершується педагогічною практикою і підготовкою дисертації і сприяють формуванню всіх ПРН за ОПП. 
Організацію педагогічної практики регламентує Положення про порядок проведення практики в університеті 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7- 172.pdf ). Рекомендації та вимоги до проходження здобувачами ВО 
педагогічної практики розміщено за адресою: 
https://bioengineering.kpi.ua/attachments/article/369/Pedagogichna%20praktika%20PhD%20133.pdf. Вимоги до 
оформлення звіту з практики розміщено за адресою: http://ci.kpi.ua/uk/educational-process-new/educational-and-
methodical-editions-department/#place. Результати наукових досягнень здобувачів впроваджуються у виробництво та 
навчальний процес, усі здобувачі на момент захисту дисертації мають акти впровадження результатів дослідження в 
практичну діяльність 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Освітні компоненти програми передбачають формування значної кількості соціальних навичок, що є визначальним 
в роботі сучасного фахівця у сфері галузевого машинобудування, зокрема - ЗК 1, ЗК 2, ЗК 3, ЗК 4, ЗК 5, ФК 1, ФК 2, 
ФК 7, ФК 8, ФК 9. Формування таких компетентностей здійснюється в процесі роботи аспірантів в групах під час 
вирішення задач, проведенні презентацій в процесі опанування навчальних дисциплін, презентацій результатів 
виконання дисертаційних робіт на семінарах та конференціях різного рівня від кафедральних до міжнародних, 
проходженні педагогічної практики, тощо. Навчальні заняття проводяться в інтерактивній формі, що дозволяє 
формувати у здобувачів ВО також soft skills. Додатково здобувачі на кафедрах мають можливість удосконалення 
соціальних навичок під час презентації проектів в рамках роботи на наукових семінарах та гуртках кафедри.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

На сьогодні професійний стандарт відсутній. Згідно чинного Національного класифікатора України «Класифікатор 
професій ДК 003:2010» (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 15.02.2019 р. №259) кваліфікація здобувача вищої освіти за даною ОП відповідає професійній назві за кодом КП: 
Викладач вищого навчального закладу 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу 2149.1 Науковий 
співробітник (галузь інженерної справи) 2145.1 Науковий співробітник (інженерна механіка) 2145.1 Науковий 
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співробітник-консультант (інженерна механіка) 2351.1 Наукові співробітники; 2310.1 Професори та доценти; 2310.2 
Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Кредитний обсяг освітніх компонентів визначається під час розроблення освітньої програми згідно Положенню про 
розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/137). В подальшому цей обсяг перевіряється та погоджується навчально-методичним 
відділом, науково-методичною комісією Університету зі спеціальності, враховуються також рекомендації та поради 
викладачів на засіданнях кафедр. Фактичне навантаження формується під час розробки навчального плану з 
урахуванням вимог Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/node/39). В межах обсягу окремої освітньої компоненти передбачено час на аудиторну роботу, 
підготовку до неї, підготовку до контрольних заходів та виконання індивідуального науково-дослідного семестрового 
завдання. Самостійна робота здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом використанням наступних платформ: 
1) Moodle [https://do.ipo.kpi.ua/], 2) Платформа дистанційного навчання «Сікорський» [https://www.sikorsky-
distance.org/], 3) електронних ресурсів бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського [https://ela.kpi.ua/], а також через 
онлайн конференції та вебінари.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Дуальна освіта не проводилась. Проте, здобувачі ВО університету за бажанням можуть отримати дуальну освіти 
відповідно до діючого Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-164.pdf).

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172
https://osvita.kpi.ua 
http://vpi.kpi.ua
http://mapv.vpi.kpi.ua/абітурієнту/вступ-до-аспірантури 

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

Вступ до аспірантури за ОП відбувається відповідно до «Правил прийому до Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 для здобуття ступеня доктора філософії» 
(https://aspirantura.kpi.ua/?page_id=172). Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня доктора філософії 
розраховується за формулою: Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 200-бальною 
шкалою) за формулою: КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де: ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності; 
ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови; ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення; БД- середній 
бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною шкалою). Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів 
поділяється на їх кількість. Навчальні та наукові досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика 
відповідає спеціальності, на яку проводиться набір Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові 
досягнення перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Результати вступних випробувань до 
аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року. Детальна інформація щодо 
вступу представлена на сайті приймальної комісії університету. В останні роки до аспірантури вступають, як 
правило, вступають  випускники кафедр тому вони свідомо обирають керівника та тему майбутньої дисертації.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулює Положення про організацію освітнього процесу в 
університеті (https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf), зокрема його пп. 5.11-5.13 ( https://kpi.ua/regulations-l-4- 
6). Так, п. 5.12 передбачає, що визнання результатів навчання, отриманих здобувачами ВО в інших закладах ВО, 
зокрема і за програмами академічної мобільності, регулюється Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського результатів попереднього навчання (https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf) та Положенням про 
академічну мобільність ( http://osvita.kpi.ua/node/124), а п.5.13 передбачає визнання результатів навчання за 
програмами подвійного диплому (Положення про програми подвійного диплому: http://osvita.kpi.ua/node/180). 
Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в КПІ 
(http://osvita.kpi.ua/node/178), зокрема розділ 4 містить деталізацію процесу переведення здобувачів ВО. 
Вищезгадані положення знаходиться у відкритому доступі на сайті ЗВО і з їх змістом усі бажаючі можуть 
ознайомитися та отримати додаткові консультації у відповідних структурах (деканат, відділ академічної 
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мобільності). Також при введенні в полі пошуку Google «визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО» 
вищенаведене посилання на пп. 5.11-5.14 видається першим у органічній видачі, що забезпечує максимальну 
доступність даної інформації для усіх зацікавлених осіб.

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

Практики застосування вказаних правил на освітній програмі за останні 5 років не було в зв'язку з тим, що ніхто з 
здобувачів вищої освіти не звертався з таким запитом.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf), зокрема п.5.14, 
Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / 
інформальній освіті (https://document.kpi.ua/2020_7-177). Розділ 2 Положення про визнання результатів навчання, 
набутих у неформальній / інформальній освіті містить деталізовану процедуру визнання та валідацію результатів 
навчання, отриманих компетенцій. Порядок передбачає визнання компетенцій як з нормативних, так й вибіркових 
дисциплін. Зарахована може бути як сама дисципліна повністю, так й окремі її компоненти. Зараховано в обсязі 
може бути не більше 10% , не більше 6 кредитів в межах навчального року. Визнання результатів, отриманих в 
межах формальної освіти, регламентується Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів 
попереднього навчання (https://document.kpi.ua/files/2020_7-157.pdf).

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

Практики застосування вказаних правил на освітній програмі не було в зв'язку з тим, що ніхто з здобувачів вищої 
освіти не звертався з такою вимогою.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Підготовка PhD здійснюється на основі Положення про організацію освітнього процесу 
(https://osvita.kpi.ua/node/39). Заохочення здобувачів ВО до винахідницької та інноваційної діяльності шляхом 
виділення часу під час вивчення ОК «Інтенсифікація гідродинамічних процесів» та «Педагогічна практика» на 
підготовку творчих доробків за існуючими патентами, при чому передбачені додаткові бали за використання 
інформації з патентів провідних промислових країн світу (США, Великої Британії, Канади, Китаю тощо). Як 
наслідок, при захисті усіх дисертацій, як мінімум, у здобувачів є патенти на корисні моделі. Заохочення здобувачів 
до наукової роботи та сприяння публікації результатів досліджень в збірниках матеріалів конференцій та 
періодичних наукових виданнях, шляхом функціонуванні на кафедрах науково-технічних гуртків та проведенні 
конференцій. Самостійна робота проводиться під керівництвом викладачів і має на меті опанування методики 
роботи з навчально-методичною та науковою літературою, пошуку інформації необхідної для виконання 
індивідуальних завдань, або завдань в малих групах для розв’язання науково-технічних задач. Активно 
використовуються інструменти дистанційного навчання на платформах Moodle та Google classroom на платформі 
дистанційного навчання Sikorsky, а також Електронний кампус. Силабус передбачають обов’язкове корелювання 
результатів навчання за дисциплінами з програмними результатами навчання. Означене у поєднанні дозволяє 
досягти задекларовані ПРН

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Реалізація студентоцентрованого підходу реалізується на основі Положення про організацію освітнього процесу 
(пп.3.15-3.23) та Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти. Здобувачів приймають участь 
у процесах розвитку ОП, оцінювання якості освіти, формування індивідуальних планів, вибору дисциплін вільного 
вибору шляхом ознайомлення з їх структурою, змістом та РСО, висвітленими в сілабусах, що знаходяться на сайтах 
кафедр (http://ci.kpi.ua/ https://cpsm.kpi.ua/, http://mapv.vpi.kpi.ua/, http://biotech.kpi.ua/). Особлива увага 
приділяється вибору форм та методів навчання, що відповідають особистій позиції здобувача ВО - індивідуальне, 
дистанційне навчання та академічна мобільність, індивідуальні заняття та консультування з боку НПП. 
Стимулюється розвиток партнерських відносин між викладачем та здобувачем ВО, створено канали в Телеграм ( 
https://t.me/kpi_mahnv, https://t.me/cpsm_kpi, https://t.me/mapv_vpi,  https://t.me/BioengineerKPI.) для комунікації 
між здобувачами та викладачем. Результати опитування здобувачів  стосовно задоволеності методами навчання і 
викладання проводяться на 2 рівнях: –в Електронному кампусі анонімно за бажанням здобувача по всіх навчальних 
дисциплінах та Навчально-науковим центром прикладної соціології «Соціоплюс». Але основним є індивідуальна 
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робота керівника зі здобувачем впродовж всього терміну його роботи, може призвести і до зміни напрямку наукових 
досліджень, або зміни теми дисертації для підготовки до захисту дисертації у встановлений термін.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Викладач в процесі формування програми дисципліни має повний комплекс академічної свободи, яка врегульована 
Положенням про організацію освітнього процесу (https://osvita.kpi.ua/node/39), і регламентує лише кількість годин 
та кредитів, а форми та методи навчання, змістовне наповнення дисципліни залишається за НПП в рамках 
досягнення програмних результатів навчання. НПП самостійно розробляє методичні матеріали, обирає види та 
формат завдань різного ступеню складності, формує структуру та критерії рейтингової системи оцінювання (РСО), 
узгоджує розподіл між індивідуальною формою виконання та роботою в міні групах в залежності від цілей та 
завдань навчальної дисципліни. Кожен викладач кафедри має можливість прийняти участь у процесі розвитку 
освітніх компонентів програми. Особлива увага приділяється академічній свободі здобувача (Положення про 
організацію освітнього процесу (розділ 3, зокрема пп.3.15-3.23)) шляхом забезпечення можливості обирати 
вибіркові освітні компоненти, набирати рейтингові бали у відповідності до індивідуальних інтересів здобувача; 
обирати тематику індивідуальних завдань,  обирати напрям та тему дослідження в рамках підготовки дисертації. 
Важливим є можливість здобувачів ВО отримувати індивідуальні консультації з викладачем, та використовувати 
можливості академічної мобільності.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту, очікуваних результатів навчання та НПП кафедр розміщена на сайтах кафедр і є 
доступною до початку вступної кампанії. Зміст освітніх програм, навчальні плани представлені на сайтах кафедр 
(http://ci.kpi.ua/ https://cpsm.kpi.ua/, http://mapv.vpi.kpi.ua/, http://biotech.kpi.ua/), що дозволяє ознайомитися до 
початку навчального року. Силабуси дисциплін, що містять детальну інформацію стосовно цілей та структури 
кожного кредитного модуля, критеріїв оцінювання та очікуваних результатів навчання, також знаходяться у 
відкритому доступі http://ci.kpi.ua/uk/syllabuses-phd-disciplines/#place, https://cpsm.kpi.ua/navchannya/osvitni-
prohramy-ta-katalohy/aktualni.html, http://biotech.kpi.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/ 
http://mapv.vpi.kpi.ua/навчальний-процес/матеріали-для-навчального-процесу. Відповідно до Положення про 
організацію освітнього процесу на початку семестру викладач ознайомлює здобувачів з додатковою інформацією 
стосовно вивчення дисципліни, у т.ч. ще раз доводить зміст РСО. Навчально-методичні матеріали для вивчення 
дисциплін розміщені в системі Електронного кампусу, та платформі дистанційного навчання Sikorsky 
https://www.sikorsky-distance.org/ (платформи Moodle та Google Classroom). Протягом усього часу навчання 
здобувачі мають доступ до бібліотечного фонду та періодичних видань (https://www.library.kpi.ua/), до архіву 
наукових і освітніх матеріалів КПІ (https://ela.kpi.ua/), розкладу занять (http://rozklad.kpi.ua/).

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

Дослідження НПП та здобувачів - невід’ємна частина освітнього процесу в рамках ОП. Перш за все, здобувачі 
вивчають методологію наукового дослідження в межах дисципліни «Методологія наукових досліджень». Дисертації 
доктора філософії вирішують проблемні професійні завдання інноваційного і дослідницького характеру і 
виконуються на базі конкретних підприємств в рамках ініціативних тем кафедр, серед яких: аспірант Гоцький Я. під 
керівництвом  доц. Степанюка А.Р. виконують НДР «Процеси в дисперсних системах при створенні органо-
мінеральних добрив», Кушнірук В. під керівництвом  доц. Новохата О.А. виконує НДР «Процес сушіння перліту», 
аспірант Борщик С.О. під керівництвом д.т.н., проф.  Щербини В.Ю.  в НДР «Технічне обслуговування, ремонт і 
налагодження установки для вимірювання теплопровідності сипучих матеріалів», аспірант Витвицький В. М.  під 
керівництвом д.т.н., проф. Карвацького А.Я в НДР «Розробка енергоефективних технічних рішень з модернізації 
обертових печей електродного виробництва із частковою заміною природного газу на сингаз», аспіранти Швачко 
Д.Г., Соловей В.В. під керівництвом д.т.н., проф.  Панова Є.М. в НДР «Моделювання та удосконалення 
конструкційних матеріалів, технологічних процесів і хімічного обладнання» №. 0115U005592, аспіранти Стародуб 
О.Д., Остапенко Ж. І., Воробйова О.В. –  керівники Мельник В.М., Ружинська Л.І. в роботах (№ 0120U101420) 
«Інтенсифікація процесів в біореакторах з іммобілізованою на полімерних носіях мікрофлорою» та (№ 
0120U101421),  «Розробка технологій та обладнання для проведення процесів масообміну в системах тверде тіло - 
рідина в умовах дії ультразвуку», керівник -  Шибецький В.Ю (№ 0108U001483) «Розробка високопродуктивних 
конструкцій ферментерів для культивування іммобілізованих клітинних культур»,  аспірант Пасічник В.П під 
керівництвом доц., к.т.н. Іванко А.І. в роботі «Система витяжної вентиляції робочої зони вузла стираючого циліндра 
друкарської машини SUPER ORLOF-INTAGLIO» що виконується. на замовлення Банкнотно-монетного Двору 
України.  Усі роботи супроводжується актами впровадження практичну діяльність підприємства, апробуються 
шляхом публікації тез, статей у фахових виданнях, наприклад у Віснику НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського", Серія: 
Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження», Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біотехнологія 
XXI століття», Збірник «Технологія і техніка друкарства»,  та виступами на конференціях, наприклад на 
Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсоенергозберігаючі 
технології та обладнання», Міжнародній нвуково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 
«Друкарство молоде». На кафедрах працюють наукові гуртки. Науково-дослідницька діяльність викладачів кафедр 
є однією з основних складових навчального процесу. За останні 10 років на кафедрі було захищено десять дисертацій 
на здобуття наукового ступеня PhD. Результати досліджень аспірантів було впроваджено у навчальний процес.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів навчальної програми відбувається на регулярній основі у відповідності до 
Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39). ОНП 
створена у 2016 році і оновлювалася у 2018 та 2020 роках. Група із забезпечення спеціальності, на основі 
рекомендацій стейкхолдерів, в тому числі - здобувачів вищої освіти, працює над постійним удосконаленням ОП та її 
освітніх компонентів, що відображено у протоколах засідання МНК 133 Галузеве машинобудування. Зміни 
відбуваються до початку навчального року, затверджуються протоколами засідання кафедр та розміщуються в 
системі електронного кампусу (https://ecampus.kpi.ua/). Крім викладачів ініціатором змін можуть виступати гаранти 
ОП та інші кафедри, що залучені до забезпечення навчального процесу шляхом надання рекомендацій на кафедри, 
які випускають здобувачів за ОНП. Протягом семестру викладач також може оновлювати наповнення деяких 
освітніх компонентів, зокрема - нові приклади та актуальні дослідження в рамках затвердженої перед початком 
навчального року програми дисципліні. Такі зміни доступні через постійний доступ здобувачів ВО та викладачів до 
системи електронного кампусу та на платформі дистанційного навчання Сікорський. 

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

У ЗВО діють Положення про академічну мобільність, Центр міжнародної освіти. Виконуються спільні пошукові 
наукові дослідження, підтвердженням яких є публікації, наприклад проф. Корнієнко Я.М. та доц. Гулієнко С.В. 
опублікували наукову статтю разом зі студентом Technical University of Kosice – Kaminskyi V. S., співробітником 
Archer Daniels Midland Company - Gatilov K. O. Проф. Марчевський та доц. Новохат О.А.  опублікували наукову 
статтю разом зі співробітником Archer Daniels Midland Company – Vozniuk V. T.. На кафедрах проводиться 
міжнародне стажування викладачів: доц. Шибецький В.Ю та доц. Костик С.І. – у Interintelligent науково-
інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd. (Словенія, Любляна) та програмою ЕРАЗМУС+ в 
Університеті Лотарингії Франція. Створена і працює науково-дослідна лабораторія  «КПІ – Гейдельберг», до роботи 
якої залучаються здобувачі. Проводились сумісні семінари (проф. Кіппхан Г. з «Printmediaakademie», м. 
Гейдельберг) для здобувачів та НПП. Доц. Шостачук Ю.О. читав лекції  у Лейпцігській Вищий школі техніки, 
господарства та культури (ФРН). Аспіранти та НПП презентують наукові доповіді на міжнародних конференціях: 
Інститут поліграфії Варшавської політехніки,  Інститут папірництва і поліграфії Лодзької політехніки, Жешувський 
технічний університет, Лейпцігський Технічний університет, Лейпцигська Вища школа техніки, господарства та 
культури, Університет м. Вупперталь, Штутгартська Вища школа масмедійних технологій.

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

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

При підготовці здобувачів за ОНП здійснюється проведенням вхідного, поточного, рубіжного та підсумкового 
контролю, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу https://osvita.kpi.ua/node/39, Положення 
про поточний, календарний та семестровий контроль: https://osvita.kpi.ua/node/32. Форми контролю наведено: в 
ОНП, навчальному і робочому плані, силабусах дисциплін https://ecampus.kpi.ua/home, https://ela.kpi.ua, 
індивідуальних навчальних планах здобувачів ВО, а також: https://kpi.ua/regulations-8-5. Оцінювання ПРН 
базується на основі рейтингової системи оцінювання. Форми та критерії оцінювання ПРН розробляються для 
кожної дисципліни та викладено в силабусах і затверджуються протоколами засідання кафедр та методичних комісії 
ІХФ та МНК «Галузеве машинобудування». Вхідний контроль знань проводиться НПП на початкових заняттях, 
забезпечує перевірку готовності до навчання та засвоєння ПРН попередніх дисциплін. Поточний контроль 
перевіряє рівень досягнення ПРН і відбувається у формі: усних опитувань, доповідей, письмового експрес-
контролю, тестування; розв’язання задач – прийняття обґрунтованих рішень, комп’ютерних практикумів – 
використання ІТ у сфері професійної діяльності. Підсумковий семестровий контроль у формі екзаменів (усних, 
письмових, комбінованих) та заліків дає змогу наскрізно оцінити ПНР. Контроль ПРН з педагогічної практики у 
формі заліку з захистом підготовленого звіту перед комісією: https://osvita.kpi.ua/node/13.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання забезпечується виконанням: Положення 
про організацію освітнього процесу https://osvita.kpi.ua/node/39, Положення про систему оцінювання результатів 
навчання https://osvita.kpi.ua/node/37, Положення про поточний, календарний та семестровий контроль 
https://osvita.kpi.ua/node/32. Силабуси дисциплін знаходяться у відкритому доступі на сайті кафедр та містять повну 
інформацію щодо форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання, РСО. Додатково НПП повідомляє на першому 
занятті РСО, критерії оцінювання, форми та терміни контролю, індивідуальні завдання та самостійну роботу, 
перелік питань на іспит; формування ІНП згідно Положення про індивідуальний навчальний план студента 
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pol_pro_INPS.pdf послідовно забезпечується керівником 
здобувача. Питання щодо педагогічної практики узгоджуються керівниками практики.

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

Графік навчального процесу розміщено на сайті університету https://kpi.ua/year, розклад занять з’являється перед 
початком семестру та наявний протягом семестру: http://rozklad.kpi.ua. Форми та порядок інформування щодо 
контрольних заходів прописані у Положенні про організацію освітнього процесу , Положенні про поточний, 
календарний та семестровий контроль, методичному забезпеченні навчальних дисциплін http 
s://ecampus.kpi.ua/home, навчальному плані та у силабусах на сайтах кафедр, терміни - в Telegram-каналах, 
повідомляються кураторами на початку навчального року/семестру, під час формування індивідуального 
навчального плану: https://kpi.ua/node/328. Критерії оцінювання розкриті у силабусах та РСО які розміщено в 
Електронному кампусі; перелік екзаменаційних питань – в «Електронному кампусі». РСО повідомляється НПП на 
першому занятті (http://tnr.kpi.ua/images/news/5-22.pdf ), інформація щодо підсумкового контролю повторюється 
за місяць до його проведення, перед екзаменом проводиться консультація. Інформація у навчальних планах: 
http://ci.kpi.ua/uk/curricula-and-work-plans-new/#place, http://biotech.kpi.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy, 
http://mapv.vpi.kpi.ua/ навчальний-процес/матеріали-для-навчального-процес). Графік проведення екзаменаційної 
сесії (http://rozklad.kpi.ua) не пізніше ніж за місяць до початку сесії. Результати поточного та рубіжного контролю 
відображаються в електронному журналі: https://ecampus.kpi.ua. 

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

Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту дисертації доктора філософії і завершується видачою 
документа встановленого зразка про присудження ступеня доктора філософії з галузевого машинобудування з 
присвоєнням кваліфікації доктора філософії з галузевого машинобудування. Дисертація передбачає розв’язання 
складного спеціалізованого завдання в сфері галузевого машинобудування необхідного для реалізації 
енегоефективних та екобезпечних технологічних процесів. Порядок написання та захисту дисертації доктора 
філософії визначається Положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf); Положенням про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів 
(http://osvita.kpi.ua/index.php/node/35). Кваліфікаційна робота не може містити академічного плагіату, фабрикації, 
фальсифікації. Відповідно до Положення про систему запобігання академічному плагіату 
(http://osvita.kpi.ua/index.php/node/47) всі дисертації доктора філософії обов’язково проходять перевірку на 
академічний плагіат в системі «Unicheck». Після захисту кваліфікаційна робота оприлюднюється в Електронному 
архіві наукових та освітніх матеріалів університету (https://ela.kpi.ua/handle/123456789/21904) та на сайтах кафедр.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру проведення контрольних заходів регулюють положення та документи, розміщені на сайтах КПІ ім. Ігоря 
Сікорського та кафедр: 1) Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf) , зокрема: п. 5 Оцінювання та визнання результатів навчання. 2) 
Положення про поточний, календарний та семестровий контроль: https://osvita.kpi.ua/node/32, в якому висвітлені 
загальні положення, положення щодо проміжної атестації аспірантів, семестрового контролю та особливостей їх 
проведення в онлайн режимі; 3) Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів у КПІ ім. Ігоря 
Сікорського: https://osvita.kpi.ua/node/35 , 4) Положення про рейтингову систему оцінювання результатів навчання 
здобувачів ВО: https://kpi.ua/ru/regulations-RSO; 5) Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ 
ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/37); 6) Навчальні плани http://ci.kpi.ua/uk/curricula-and-work-plans-
new/#place; https://bioengineering.kpi.ua/ua/studentam/navchalni-plany, 
https://cpsm.kpi.ua/navchannya/navchalni-plany.htm, http://mapv.vpi.kpi.ua/ навчальний-процес/матеріали-для-
навчального-процесу 7) Графік навчального процесу: https://kpi.ua/calendar. З  усіма положеннями учасники 
освітнього процесу ознайомлюються на початку семестру.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність забезпечується виконанням Положення про організацію освітнього процесу 
(https://osvita.kpi.ua/node/39) та Положення про поточний, календарний та семестровий контроль 
(https://osvita.kpi.ua/node/32). Під час контрольних заходів НПП повинен мати у т.ч. перелік матеріалів, 
користування якими дозволено здобувачу (за їх використання або порушенні правил розпорядку/морально етичних 
норм, НПП має право усунути здобувачів ВО від складання, подати службову на ім’я декана), рейтинг-лист 
семестрової успішності; критерії оцінювання. Екзаменатор на основі РСО оголошує оцінку одразу після опитування 
(усний), не пізніше наступного дня (письмовий), відмова від відповіді оцінюється як незадовільна. У випадках 
виникнення конфлікту, за заявою здобувача ВО або НПП, декан факультету створює комісію для проведення 
екзамену/заліку, до якої можуть входити представники профспілкового комітету студентів та ради молодих вчених 
ЗВО. Для підвищення позитивної оцінки відбувається складання екзамену з дозволу декана факультету та за 
погодженням з завідувачем кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни. Врегулювання конфлікту інтересів 
спирається на Кодекс честі: https://kpi.ua/files/honorcode.pdf . Якість роботи НПП оцінюється на основі опитування 
здобувачів ВО в «Електронному кампусі»: https://ecampus.kpi.ua, відповіді є конфіденційними. Випадків порушення 
прав здобувачів, порядку проведення процедур та, як наслідок, врегулювання конфлікту інтересів за ОП за останні 
20 років не було. 

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

Процедура повторного проходження здобувачами ВО контрольних заходів визначена  Положенням про поточний, 
календарний та семестровий контроль: https://osvita.kpi.ua/node/32 (зокрема, роздліл 8) та Положенням про 
організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf). Наявні 
академічні заборгованості здобувачів ВО мають ліквідувати протягом тижня після закінчення екзаменаційної сесії - 
в додаткову сесію. Неявка здобувачів ВО без поважної причини або його усунення з екзамену чи заліку визначається 
як заборгованість https://osvita.kpi.ua/node/32 . Допускається не більше двох повторних складань екзаменів та 
заліків за кожною дисципліною. Друге перескладання екзамену чи заліку, оцінка якого є остаточною, приймає 
комісія, створена завідувачем кафедри. Для підвищення позитивної оцінки з певного кредитного модуля (за 
винятком захисту практики) допускається перескладання екзамену або заліку, але не раніше ніж у наступному 
семестрі, і не більше, ніж з трьох кредитних модулів. Це відбувається з дозволу декана на підставі заяви здобувачам 
ВО за погодженням з завідувачем кафедри, яка забезпечує викладання кредитного модулю. Перескладання 
проводить комісія у складі щонайменше двох НПП. Інформація щодо прикладів проходження контрольних заходів 
в додаткову сесію зберігається в деканаті. За останні 20 років для аспірантів повторного проходження контрольних 
заходів не було.

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

Права здобувача ВО університету на оскарження дій органів управління університету та їх посадових осіб, НПП 
визначаються п 5.10 Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf. Також, відповідно до Положення про випускну атестацію 
(https://osvita.kpi.ua/node/35) здобувач ВО має право звертатися (в усній або письмовій формі) до голови ЕК, 
керівництва кафедри, факультету, університету та МОН зі скаргами або апеляціями щодо порушення його прав. У 
корпусах встановлені скриньки довіри, а на сайтах кафедр розміщено посилання, за якими можна звертатися у разі 
виникнення конфліктних ситуацій. За виникнення конфліктної ситуації під час проведення контрольних заходів, на 
основі мотивованої заяви здобувача ВО чи викладача, декан факультету створює комісію для проведення екзамену 
(заліку). До складу комісії входять: завідувач кафедри (провідний науково-педагогічний працівник), викладачі 
відповідної кафедри, представники деканату, студентської ради та профспілкового комітету здобувачів ВО 
інституту/факультету. За останні 20 рокі для аспірантів випадків порушення прав та, як наслідок, оскарження 
результатів контрольних заходів за ОП не було.

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

Формування та розвиток культури академічної доброчесності є одним із пріоритетів КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
Політику, стандарти і процедури дотримання визначають: 1) Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського 
https://kpi.ua/files/honorcode.pdf; 2) Положення про систему запобігання академічному плагіату 
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Pologen_pro_plagiat.pdf; 3) Положення про Комісію з питань етики 
та академічної чесності КПІ ім. Ігоря Сікорського https://data.kpi.ua/2015_1-140; 4) Нормативно-правові та 
регламентуючі документи з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату в КПІ ім. Ігоря 
Сікорського https://kpi.ua/academic-integrity; 5) Положення про вирішення конфліктних ситуацій 
https://osvita.kpi.ua/2020_7-170. Усі академічні тексти підлягають перевірці на плагіат та розміщуються у 
електронному архіві наукових та освітніх матеріалів: https://ela.kpi.ua/ у відкритому доступі. Дисертації проходять 
перевірку на плагіат з використанням програми Unicheck. На кафедрах створені комісії із перевірки на плагіат, але 
основна відповідальність щодо унеможливлення цього явища входить до обов’язків наукового керівника.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

В якості інструментів протидії порушенням академічної доброчесності застосовується перевірка академічних текстів 
на наявність текстових збігів та ознак академічного шахрайства з використанням Сервісу перевірки на плагіат 
«Unicheck» https://unicheck.com/uk-ua на основі Договору про співпрацю з компанією Unichek № 32 від 08.11.2017. 
Система «Unicheck» здійснює технічну перевірку, виявляє та відображає текстові збіги та ознаки академічного 
шахрайства, що допомагає експертам зробити висновок щодо наявності/відсутності плагіату в наданій роботі. 
Загальна схема перевірки складається з таких етапів: 1) передача автором остаточного варіанту академічного тексту 
для перевірки на плагіат; 2) завантаження електронного варіанту академічного тексту в систему «Unicheck»; 3) 
перевірка академічного тексту за базами внутрішньої бібліотеки системи, електронного архіву наукових та освітніх 
матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24917/3/Tymoshenko_ELAKPI.pdf , 
відкритими інтернет джерелами та генерування звіту подібності системою «Unicheck»; 4) аналіз звіту подібності та 
прийняття експертного рішення щодо наявності/відсутності плагіату в роботі.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється проведенням ряду заходів: 1) 
комплексом інформування здобувачів ВО та НПП про необхідність дотримання Кодексу честі, академічної етики та 
про підвищення відповідальності за дотриманням правил цитування та посилання; 2) створення та розповсюдження 
рекомендацій щодо належного оформлення посилань; 3) організації та проведенні заходів з популяризації основ 
інформаційної культури та академічної доброчесності; 4) розміщенням та популяризацією розміщених на сайті КПІ 
ім. Ігоря Сікорського інформаційних матеріалів з академічної доброчесності: https://kpi.ua/taxonomy/term/1783, 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/23076/1/Akademichna_dobrochesnist.pdf; 5) проведенням кураторами 
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навчальних груп та керівниками робіт інформаційної кампанії серед здобувачів ВО.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського: https://kpi.ua/files/honorcode.pdf порушення академічної 
доброчесності не лише паплюжить репутацію університету, а й зменшує цінність освітніх та наукових ступенів, що 
здобуваються в університеті. З метою моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та 
правових норм Кодексу створюється Комісія з питань етики та академічної чесності, яка наділяється правом 
одержувати і розглядати заяви щодо порушення Кодексу честі та надавати пропозиції адміністрації університету 
(факультетів та інститутів) щодо накладання відповідних санкцій. Член спільноти, який став свідком або має 
серйозну причину вважати, що стався факт порушення цього Кодексу, повинен повідомити про це Комісію. 
Здобувач ВО, викладач, дослідник, керівник несуть відповідальність за дотримання академічної чесності в освітній, 
викладацькій та науковій діяльності і у разі її порушення – відповідальність відповідно до чинного законодавства. 
На ОП проводиться інформування здобувачів ВО щодо академічної доброчесності, випадків її порушення 
зафіксовано не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів, задіяних на ОП, відбувається відповідно Наказ № 7-173a від 29.09.2020 про 
затвердження порядку проведення конкурсного відбору (https://document.kpi.ua/2020_7-173a ), оголошення про 
проведення конкурсу вивішується на сайті університету (https://kpi.ua/jobs) та публікується у газеті «Київський 
політехнік» (https://kpi.ua/kp). Конкурсний добір спочатку проводиться експертно-кваліфікаційною комісією 
(ЕКК): на посади професора та завідувача кафедри – ЕКК університету; на посади доцента, старшого викладача, 
асистента – ЕКК факультету. Встановлюється відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам, визначених у 
Положенні. У разі їх відповідності відбувається попереднє обговорення кафедрою. Заслуховується звіт за попередні 
роки, показники діяльності (рейтинг НПП). Аналізується відповідність дипломів, атестатів, публікацій кандидата 
профілю ОП, дисциплінам, які буде він викладати. Особлива увага надається публікацій, в т.ч. у виданнях, що 
належать до науково-метричних баз даних SCOPUS, Web of Science тощо, наявність профільних до ОП монографій, 
підручників, посібників, інших навчально-методичних розробок. Аналізується відповідність п. 30 Ліцензійних умов. 
Проводиться голосування. Висновок кафедри передається до ЕКК. Далі на співбесіді ЕКК в присутності претендента 
розглядаються подані документи, висновок кафедри та надає рекомендації ректору щодо обрання на посаду. Таким 
чином, забезпечується необхідний рівень професіоналізму викладачів на ОП.

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

Роботодавці залучені до організації та реалізації освітнього процесу через: 1) викладання дисциплін (академік 
Снєжкін Ю.Ф., доц Корінчук Д.М.(ІТТФ НАН України), доц. Собченко В.С., доц. Ільєнко Б.К. (Інститут Газу НАН 
України)  к.т.н. Деркач В.В. (ТОВ «Костал Україна»), головний інженер ДП «Преса України» Костинський А.О., 
головний конструктор ПрАТ «Київполіграфмаш», к.т.н. Красильніков Г.Я.; 2) участь у формуванні тематики 
дисертацій; 3) рецензування ОП (надані рецензії: (Виробничо-комерційне підприємство «СТ «Друк», Державне 
підприємство «Преса України, » ПрАТ «Агропромислова група». ПАТ «Борщагівський ХФЗ», ІННТ НАН України) 4) 
через акти впровадження на дисертації (ТОВ "Лабораторія інноваційних технологій очистки", ТОВ «Мілкіленд», 
ТОВ «Лакі-Фарма». 5) ярмарок вакансій, в якому приймають участь роботодавці, проведення конференцій, на яких 
приймають участь роботодавці; 6) зустрічі роботодавців та науковців із здобувачами та їх науковими керівниками.

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

Професіонали-практики, експерти галузі, представники роботодавців залучаються до аудиторних занять: як 
запорошені фахівці: до проведення факультативних занять та читання окремих тем лекцій (наприклад: 
ознайомлення з тенденціями ринку працевлаштування – Ольга Савкіна з корпорації Рошен , ознайомлення з 
роботою наукових лабораторій – пр.н.с., к.т.н. ІТТФ НАН України Аліна Коник, з лекцією на тему проектування 
сучасних НПЗ виступив начальник технічного відділу АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ" Александров Дмитро, відбулися 
зустрічі з представником ПАТ ”Фармак”, директором ТОВ «НВП «Укрзооветпромпостач», к.т.н., пров. інж. ТОВ 
«Костал Україна» Деркач В.В. проводив лекцію «Ознайомлення з литтям пластмас під тиском». Ознайомлення з 
тенденціями розвитку ринку - директор фірми «Новий Друк» Клименко В.М., директор фірми «АДЕФ-Україна»  
Шпак І.В., директор представництва фірми «КБА» (ФРН) Паламарчук С.М., провідний менеджер фірми 
«Гейдельберг-Україна» Мельников Д.І. Кафедри співпрацюють з діючими практиками, професійними науковцями 
та бізнесменами. Студенти послухали та поспілкувалися з провідними науковцями України – директором ІТТФ 
НАНУ, академіком Снежкіним Ю.Ф. – директор Інституту Газу НАНУ, академіком Бондаренком Б.І. Певними 
проблемами залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців до аудиторних 
занять є відсутність механізму оплати їхнього аудиторного навантаження та їх значна професійна завантаженість.
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Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

НПП повинні не рідше 1 разу за 5 років проходити підвищення кваліфікації (Положення про підвищення 
кваліфікації викладачів, https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf), у Навчально-методичному комплексі 
«Інститут післядипломної освіти» (http://ipo.kpi.ua/), що забезпечує безкоштовне навчання, включаючи з 
англійської мови (рівень B1-B2) або поза межами КПІ. НПП підвищують кваліфікацію на провідних підприємствах 
галузі ДП «Преса України», ДП «Банкнотно-монетний Двір України», АДЕФ-Україна, ПрАТ «Київполіграфмаш»,  
або за кордоном: у 2020 р. д.т.н., проф. каф. ХПСМ Колосов О.Є. стажувався в Технічному університеті м. 
Кайзерслаутерн (Німеччина) за програмою DAAD «Research Stays for University Academics and Scientists», Гулієнко 
С.В. за програмою European education in the context of sustainable development: advanced experience and global trends 
in European Universities of Slovakia-Czech Republic,  проф., д.т.н. Шевчук А.В. – «Особливості захисту цінних 
паперів», Дубай, ОАЕ. Діє бібліотека з безкоштовним доступом до фондів та міжнародних наукометричних баз, у 
якій працює низка міжнародних центрів, регулярно проводяться семінари та майстер-класи для НПП, регулярно 
проводяться науково-практичні конференції, семінари, круглі столи. Існує фаховий науковий журнал Хімічна 
інженерія, екологія та ресурсозбереження. Контроль за рівнем професійним рівнем НПП відбувається за допомогою 
щорічного внутрішнього рейтингування.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті діє Положення про підвищення кваліфікації викладачів (https://document.kpi.ua/files/2020_7-
134.pdf). Підвищення кваліфікації (стажування) один раз на п’ять років є обов’язковою вимогою для участі у 
конкурсі (https://document.kpi.ua/2020_7-173a, додаток 6). В КПІ проводиться щорічне внутрішнє рейтингування, 
показники якого приймаються до уваги при обрані на посаду. Згідно законодавства України, сплачуються надбавки 
до посадового окладу за наукові ступені, вчені звання та стаж роботи. Стимулювання науково-дослідної діяльності та 
методичної роботи викладачів університету підтримується щорічними конкурсами: «Викладач-дослідник», 
«Молодий викладач-дослідник» (вік до 35 років включно); «Кращий посібник/підручник/монографія». На основі 
рішення Вченої ради переможцям конкурсу видається Диплом та встановлюється надбавка до заробітної плати 
терміном на один рік: https://kpi.ua/index.php/norma. Університет підтримує нематеріальне заохочення викладачів 
за досягнення у фаховій сфері через нагородження грамотами, подяками. Також за результатами щорічного 
внутрішнього рейтингування визначаються кращі НПП за посадами, яким оголошується подяка Вченої ради 
університету. З 2020 року існують премії за публікації у наукометричних виданнях та SCOUPUS. 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси відповідають сучасним вимогам та забезпечують досягнення визначених 
ОП цілей та програмних результатів навчання  (https://kpi.ua/estimate). ЗВО має розвинуту інфраструктуру 
(https://kpi.ua/location): навчальні корпуси, бібліотеку, спортивний комплекс, гуртожитки, студентську поліклініку, 
тощо. Бібліотечний фонд становить понад 2582999 книжок, 48069 електронних ресурсів, внутрішній репозитарій і 
постійно поновлюється. Бібліотека, обладнана комп’ютерами з безкоштовним виходом в Інтернет, Wi-Fi, під час 
сесій працює цілодобово. Освітній процес відбувається на базі «Електронний Кампус» https://ecampus.kpi.ua, що 
централізує оперативну комунікацію між здобувачами, НПП, університетським співтовариством. Для кожної 
дисципліни є доступ до навчально-методичного забезпечення, стану освітнього процесу (поточний і семестровий 
контроль, атестації, опитування студентів з оцінки якості викладання). Кампус інтегрований із платформою 
дистанційного навчання «Сікорський» https://www.sikorsky-distance.org/, сайтами всіх підрозділів, електронним 
розкладом. Кафедри мають Wi-Fi з вільним доступом та власні навчальні приміщення: (МАХНВ – 3 комп'ютерних 
класи, 6 навчально-дослідних лабораторій, ХПСМ – 3 комп'ютерних класи, 7 навчально-дослідних лабораторій, БТІ 
– 1 комп'ютерний клас, 1 навчально-дослідну лабораторію, МАПВ – 1 комп'ютерний клас, 2 навчально-дослідних 
лабораторії) і мультимедійним обладнанням (МАХНВ – 2 комплекси, ХПСМ – 2 комплекси. БТІ – 2 комплекси, 
МАПВ – 2 комплекси)

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

У ЗВО створено освітнє середовище, сприятливе для набуття здобувачами ВО фахової зрілості, спроможності до 
творчої ініціативи та самостійних наукових досліджень, навичок і досвіду комунікації у рамках міжнародної 
академічної спільноти. Графік освітнього процесу має на меті забезпечити час для збалансованої і планомірної 
роботи аспірантів над розвитком фахових і загальних компетентностей та індивідуальну дослідницьку діяльність. 
Навчальні роки для 3 і 4 року навчання передбачає лише дослідницькі періоди, в яких відбуваються регулярні 
зустрічі з науковим керівником і індивідуальна дослідницька робота, а також участь у щосеместрових звітних 
конференціях. Форми аудиторної роботи передбачають можливість максимального забезпечення індивідуальних 
дослідницьких потреб аспіранта й особливостей підготовки за різним фахом: варіативні форми аудиторної роботи 
самостійно планують викладачі окремих дисциплін, у кожному курсі передбачені індивідуальні консультації. 
Завдання для самостійної роботи максимально пов’язані з планом і завданнями індивідуального дослідницького 

Сторінка 17



проекту здобувача ВО. Удосконалюється навчальна база створено навчальну аудиторію по виробництву 
комплектуючих для автомобільної промисловості (ТОВ «Костал Україна» (ДП KOSTAL GROUP)), лабораторія 
поліграфічного устаткування  ("Heidelberger Druckmaschinen AG"), ниткозшивна машина (Заводу поліграфічних 
машин,) клас для вивчення AVEVA PDMS АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". Створено три лабораторії 3D для FDM та 
SLA процесів.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Згідно Стратегії розвитку університету на 2020-2025 рр. https://kpi.ua/2020-2025-strategy, постійно діє комплекс 
заходів, який охоплює забезпечення комфортних умов для здоров’я, навчання, проживання та дозвілля здобувачів 
ОП на території КПІ та у Студмістечку http://studmisto.kpi.ua/. На території студмістечка компактно розташовані 
гуртожитки, спортивні майданчики, кав’ярня, пральня, хімчистка, студентські дискоклуби, декілька продуктових 
магазинів, аптека, відділення поліції та служба безпеки університету. Медичну допомогу здобувачам надає 
студентська поліклініка https://kpi.ua/d-9. Є Центр фізичного виховання і спорту, Центр студентського харчування, 
для усіх бажаючих студентів організований щорічний відпочинок на базах КПІ https://relax.kpi.ua. Профілактику 
психологічних проблем та психологічну допомогу студентам надає Студентська соціальна служба http://sss.kpi.ua. 
Безпека освітнього середовища на території університету підтримується відділом охорони праці 
https://kpi.ua/web_op, департаментом господарської роботи https://kpi.ua/node/6845, департаментом безпеки 
https://kpi.ua/security_department, що також забезпечує відео-спостереження, проводить спільне патрулювання 
території університету з поліцією та Національною гвардією. Безпека інформаційно-телекомунікаційного освітнього 
середовища забезпечується Конструкторським бюро інформаційних систем http://kbis.kpi.ua, університет також 
співпрацює з підрозділами кіберполіції.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки є різними. Важливою 
ланкою є внутрішня мережа «Електронний Кампус» (https://ecampus.kpi.ua), що централізує організаційні, 
інформаційні, консультативні та освітні функції завдяки комунікаціям «викладач-студент» (сервіс 
«Повідомлення»), організації планування занять (сервіс «Поточний контроль» тощо), проведення атестацій (сервіс 
«Атестація»), семестрового контролю (сервіс «Сесія»), посилань на навчально-методичне забезпечення з кожної 
дисципліни, офіційні документи, реалізації оцінювання рівня задоволеності здобувачів кожним викладачем за 
низкою оціночних критеріїв (сервіс «Опитування»), і т. ін. У цей процес інтегровані офіційні сайти університету 
(https://kpi.ua), факультетів (http://ihf.kpi.ua/. http://www.biotech.kpi.ua/index.php/uk/. 
https://www.facebook.com/vpi.kpi/ ) та кафедр (http://ci.kpi.ua, https://cpsm.kpi.ua/. http://bioengineering.kpi.ua, 
http://mapv.vpi.kpi.ua). Оперативне інформування здійснюється телеграм-каналами деканатів: ІХФ 
(https://ihf.kpi.ua/) ФБТ (https://t.me/dekanat_fb), ВПІ (https://t.me/dekanat_vpi_kp), телеграм-каналами кафедр 
(https://t.me/kpi_mahnv, https://t.me/cpsm_kpi, https://t.me/BioengineerKPI,  https://t.me/mapv_vpi), зворотній 
зв'язок із здобувачами здійснюється завдяки сервісу «Поставити нам запитання» для консультацій, питань, 
пропозицій (http://ci.kpi.ua/uk/#place, https://cpsm.kpi.ua/kontakti.htm https://bioengineering.kpi.ua/ua/contact/zv-
iazatys-z-namy, http://mapv.vpi.kpi.ua/контакти), facebook-сторінок кафедр (https://www.facebook.com/mahnv.kpi, 
https://www.facebook.com/cpsmkpi/, https://www.facebook.com/bioengineer.kpi,   
https://www.facebook.com/vpi.mapv). Освітню функцію виконують викладачі кафедр МАХНВ, ХПСМ, БТІ, МАПВ, 
інших кафедр, що задіяні у підготовку здобувачів ОП «Галузеве машинобудування». Допоміжним сервісом є 
платформа дистанційного навчання «Сікорський» (https://www.sikorsky-distance.org). Консультативну юридичну, 
правову і соціальну підтримку в університеті здобувачам надають юридична клініка «Defendo» 
(http://defendo.kpi.ua) та Студентська соціальна служба (http://sss.kpi.ua). Комплексним механізмом підтримки 
здобувачів є куратор групи (https://kpi.ua/curator-about); органи студентського самоврядування (https://kpi.ua/r-
students_government); Наукове товариство студентів та аспірантів (https://kpi.ua/ntsa); Профком студентів 
(https://studprofkom.kpi.ua); Центр розвитку кар’єри (http://rabota.kpi.ua); інші загальноуніверситетські підрозділи 
(https://kpi.ua/structure). Для консультативної підтримки здобувачів долучаються випускники та роботодавці. Це 
підтверджує належний рівень механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ЗВО створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими освітніми потребами. Прийом на 
навчання таких осіб здійснюється відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://pk.kpi.ua). 
Для реалізації прав на освіту вказаних осіб розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення в університеті (Наказ ректора № 1-21 від 26.01.2018 
http://document.kpi.ua/2018_1-21). Згідно Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського https://kpi.ua/statute, створення 
необхідних умов для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами відноситься до одного з 
головних зобов’язань Університету (п. 1.17), зокрема будівлі, споруди і приміщення Університету враховують 
потреби таких осіб, а якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими 
освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну (п. 5.7). П.8.10 
Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/regulations-8), п.8.6 
Правил внутрішнього розпорядку (https://kpi.ua/admin-rule) роз’яснюють процес здобуття особою з особливими 
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освітніми потребами якісної освіти. В університеті діє Положення про організацію інклюзивного навчання 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-175.pdf). Платформа дистанційного навчання «Сікорський», Електронний 
Кампус дають змогу задовольнити такі потреби.

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

В університеті діє Положення про вирішення конфліктних ситуацій (http://osvita.kpi.ua/2020_7-170). У розділі 3 
наведено процедуру врегулювання конфліктів. Положення про Комісію з вирішення конфліктних ситуацій 
(http://osvita.kpi.ua/2020_7-170) містить засади діяльності та деталізовану процедуру вирішення конфліктних 
ситуацій. Діє Кодекс честі (https://kpi.ua/code), який встановлює загальні моральні принципи та правила етичної 
поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності. З метою 
моніторингу дотримання членами університетської громади моральних та правових норм цього Кодексу в 
Університеті створено Комісію з питань етики та академічної чесності, що наділена правом одержувати і розглядати 
заяви щодо порушення Кодексу честі та надавати пропозиції адміністрації університету (факультетів та інститутів), 
щодо накладання відповідних санкцій (п. 4 Кодексу). Зокрема неприйнятними діями визначаються випадки, 
пов’язані з сексуальними домаганнями, будь-якими проявами дискримінації, корупції, поширення неправдивої 
інформації. Також Правила внутрішнього розпорядку КПІ імені Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/admin-rule) чітко 
визначають права та обов’язки працівників (п. 5, 6), та здобувачів ВО (п. 8, 9) щодо норм поведінки учасників 
освітнього процесу. Права та обов’язки здобувачів також регламентуються Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://kpi.ua/regulations). Інститут кураторства груп здобувачів ОП (https://kpi.ua/curator-about) дозволяє 
на ранньому етапі діагностувати потенціальні проблеми, конфліктні ситуації, питання соціально-психологічної 
адаптації. Профілактикою конфліктних ситуацій займається Студентська соціальна служба (http://sss.kpi.ua). На 
захист прав і інтересів здобувачів ВО створено: органи студентського самоврядування, що функціонують на рівні 
академічних груп, кафедр, факультетів, університету, а також кімнати, блоку, поверху, гуртожитку, студентського 
містечка (https://kpi.ua/r-students_government); Наукове товариство студентів та аспірантів (https://kpi.ua/ntsa), 
Профком студентів (https://studprofkom.kpi.ua). Адміністрацією регулярно проводяться опитування студентів, 
зокрема ННЦ ПС «Соціоплюс» (https://kpi.ua/kpi_socioplus). Вченою радою університету затверджена 
антикорупційна програма https://kpi.ua/program-anticor. Кожен працівник або здобувач може повідомити про 
прояви корупції: електронним листом (anticor[at]kpi.uа) або письмово. Індивідуальні консультації з питань пошуку 
шляхів вирішення конфліктних ситуацій здійснюється на базі Відділу соціально-психологічної роботи – 
Студентської соціальної служби КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://sss.kpi.ua) та Українського Центру ґендерної освіти 
(https://kpi.ua/gender). У корпусах встановлені скриньки довіри, а на сайтах кафедр розміщено посилання, за якими 
можна звертатися у разі виникнення конфліктних ситуацій. Протягом періоду провадження освітньої діяльності за 
ОП конфліктних ситуацій не виникало.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

КПІ ім. Ігоря Сікорського створено низку нормативних документів, якими регулюються процедури розроблення, 
затвердження та моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, а саме: Положення про організацію 
освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/39); Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/index.php/node/121); Положенням про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд 
освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/node/137). Затвердження освітніх програм 
університету відбувається шляхом видання наказу про перелік освітніх програм 
(https://osvita.kpi.ua/index.php/node/134).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Вимоги до ОП викладені у Положенні про організацію освітнього процесу ЗВО (https://osvita.kpi.ua/node/39) 
(пп.2.6-2.9). Процедура моніторингу, перегляду та внесення відповідних змін до ОП детально викладена у 
Положенні про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ 
(https://osvita.kpi.ua/node/137). Так, моніторинг щорічно здійснюється: безпосередньо кафедрами, що реалізують 
ОП, Навчально-науковим центром прикладної соціології «Соціоплюс», Інститутом моніторингу якості освіти 
університету (п. 4.2). Моніторинг передбачає опитування учасників освітнього процесу (передусім здобувачів), 
випускників, роботодавців, інших стейкхолдерів (п.4.3). За результатами моніторингу проводиться оновлення, 
модернізація або закриття ОП (пп. 4.4-4.10). В процесі моніторингу, відбувається опитування кафедрами здобувачів 
ВО, випускників, стейкхолдерів щодо задоволеності ОП. Опитування учасників освітнього процесу проводить 
спеціалізований підрозділ Навчально-науковим центром прикладної соціології «Соціоплюс», який досліджує 
проблеми реалізації ОП (у тому числі задоволеність здобувачів ВО, гендерна рівність, прозорість процесу, наявність 
конфліктів тощо.). Результати цього обговорюються на засіданнях кафедр, у т.ч. із залученням учасників освітнього 
процесу, стейкхолдерів та вносяться пропозиції щодо модернізації чи оновлення ОП.  Змін ОП не було, у зв'язку з 
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його затвердженням 07.09.2020 р.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Студенти кафедри можуть брати участь у роботі різних форм самоврядування: студентська рада 
(https://kpi.ua/web_studrada), студентські профспілки тощо (https://kpi.ua/studprofkom). Участь студентського 
самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП регулюється Положенням про студентське 
самоврядування https://kpi.ua/r-students_government. Згідно Положенню, представники Студентської ради можуть 
вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, змісту навчальних планів і програм, 
узагальнюють та аналізують зауваження і пропозиції студентів щодо організації навчального процесу. Представники 
органів студентського самоврядування задіяні у процедурах внутрішнього забезпечення якості освіти шляхом участі 
у засіданнях Вченої ради факультету та університету, де мають можливість ініціювати питання щодо вдосконалення 
процесу освіти, вносити пропозиції, ознайомлюватись із документами, брати участь в обговорення питань 
внутрішнього забезпечення якості освіти. Додатково, інструментами оцінювання якості освіти в цілому та роботи 
НПП студентами є опитування, що проводиться у кампусі (https://ecampus.kpi.ua/). Здобувачі минулих років Гайдай 
С.С., Гробовенко Я.В., Любека А.М., Новохат О.А.,Швед М.П.,  Витвицький В.М. та Олексишен В.О. в рамках своїх 
дисертаційних робіт розробили і впровадили в навчальний процес дослідні  установки, які наразі застосовуються 
для проведення лабораторних робот, що підтверджено відповідними актами впровадження у навчальний процес.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Інтереси здобувачів ВО представляють органи самоврядування студентів, зокрема студентська рада, профспілки, 
НТСА. На рівні факультету вони представляють інтереси студентів у Вченій раді, в комісії із забезпечення якості 
вищої освіти; на рівні університету – мають представництво у Вченій та Методичній радах. Також здобувачі вищої 
освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП шляхом участі в електронному анонімному опитуванні як 
щодо якості викладання НПП через опитування в Кампусі, (https://ecampus.kpi.ua).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Кафедрами організовано зв’язок із роботодавцями і на постійні основі через: 1) участь у громадському обговорені 
ОП, 1) постійне спілкування випускниками кафедр. Роботодавці задіяні в удосконаленні освітньої програми також 
шляхом участі у рецензуванні і обговоренні ОП. За результатами обговорення та аналізу відгуків роботодавців було 
зауважено, що ОП відповідає практичним потребам компаній, є гнучкою і сучасною. Роботодавці удосконалюють 
матеріально-технічну базу ЗВО, наприклад за підтримки ТОВ «Костал Україна» (ДП KOSTAL GROUP) створено 
навчальну аудиторію по виробництву комплектуючих для автомобільної промисловості, навчально-методичну 
лабораторію поліграфічного устаткування  за підтримки "Heidelberger Druckmaschinen AG", за підтримки Заводу 
поліграфічних машин передано ниткозшивну машину БНШ - 6А, комп'ютерний клас для вивчення AVEVA PDMS за 
сприяння  АТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ". За підтримки ЗВО регулярно проводяться ремонти у приміщеннях, 
створено дві лабораторії 3D адитивного виробництва на для FDM та SLA процесів.

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

Збір та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП 
відбувається кількома шляхами: 1) Через особисті зустрічі випускників. 2) Електронним шляхом, через веб-сторінку 
кафедри та сторінку у Фейсбук (https://www.facebook.com/mahnv.kpi,   https://www.facebook.com/cpsmkpi, 
https://t.me/cpsm_kpi, https://www.facebook.com/bioengineer.kpi, https://www.facebook.com/vpi.mapv). 3) 
Моніторинг працевлаштування адміністрацією університету через Науково-дослідницький центр прикладної 
соціології «Соціоплюс» (https://kpi.ua/kpi_socioplus). В університеті діє: Положення про про сприяння в 
працевлаштуванні (https://osvita.kpi.ua/node/44), Наказ "Про затвердження порядку співпраці КПІ … та 
компаніями-партнерами/роботодавцями" (https://document.kpi.ua/2020_1-159), Наказ про сприяння в 
працевлаштуванні випускників (https://document.kpi.ua/2016_1-239). На кафедрах існує практика спілкування з 
випускниками різних років щодо питання їх кар'єрного росту.

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://document.kpi.ua/files/2020_7-124.pdf) та Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://osvita.kpi.ua/index.php/node/121) в Університеті запроваджена система 
внутрішнього самооцінювання якості освітнього процесу за ОП, яка передбачає, проведення трьох етапів 
внутрішньої акредитації. Критеріями, за якими здійснюється внутрішнє самооцінювання кафедр, є наступні: 
здійснення підготовки фахівців за схемою «бакалавр-магістр-доктор філософії»; кадрове забезпечення освітньої 
діяльності; ресурсне забезпечення освітньої діяльності; науково-дослідна діяльність; навчально-методична та 
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інноваційна діяльність. У вересні-жовтні 2020 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського проводився ІІІ етап внутрішньої 
акредитації, в межах якого були розглянуті матеріали самоаналізу кафедр МАХНВ, ХПСМ, БТІ та МАПВ про 
відповідність показників її діяльності критеріям внутрішньої акредитації. У Експертному висновку зазначено, що 
кафедри відповідають визначеним критеріям. Слід також зауважити, що кафедри, здійснюючи освітню діяльність, 
керуються як внутрішніми вимогами до забезпечення якості вищої освіти, так і зовнішніми, проводячи аналіз 
освітніх програм інших вітчизняних та зарубіжних університетів, використовуючи систему громадського 
обговорення освітніх програм,   відстежуючи сучасні тренди ринку праці та особливості розвитку економіки. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Освітня програма «Галузеве машинобудування» третього освітнього рівня (доктор філософії) акредитується вперше 
за новою процедурою проходження акредитації. ОП розроблена відповідно до положення про розроблення, 
затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://osvita.kpi.ua/index.php/node/137), а також на основі відгуків стейкхолдерів. Кафедрами було проаналізовано 
результати акредитації інших ОП університету. В університеті регулярно відбуваються наради з гарантами освітніх 
програм, що проводить Департамент якості освітнього процесу (https://kpi.ua/about-diaop). За результатами аналізу 
було удосконалено освітні компоненти, що пов'язані із реалізацією ОП. Підвищено якість кадрового складу кафедр, 
щодо захисту наявності наукового ступеню НПП –МАХНВ -100%, МАПВ – 100 %, ХПСМ – 90%, БТІ – 83 %. 

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

Залучення чітко регулюється Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Учасники 
академічної спільноти залучаються до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП через низку заходів такого 
характеру: 1) Робочі  групи, сформована із НПП кафедр, здійснюють моніторинг і перегляд ОП, проводять 
опитування здобувачів ВО, відслідковують зміни у нормативних документах та проводять процедуру 
самооцінювання і забезпечують процедури зовнішнього оцінювання, переглядають і аналізують відповідність 
компетентностей і результатів навчання освітнім компонентам, структурі навчального плану, порядку опанування 
компонент, аналізують змістовне наповнення варіативної частини та загальні результати. 2) Кафедри визначають 
форми і методи викладання в контексті студентоцентрованого підходу, контролюють навчально-методичне 
забезпечення, аналізують кадрові можливості та ресурсне (інформаційне та матеріально-технічне) забезпечення 
реалізації ОП. 3) НПП відповідають за якість змістовного наповнення освітніх компонент, реалізацію результатів 
навчання ОП в межах своїх дисциплін, корегують наповнення освітніх компонент на основі оцінювання результатів 
навчання та згідно відгукам здобувачів освіти та рекомендацій Консультативної ради. 4) Здобувачі вищої освіти є 
безпосередніми учасниками освітнього процесу, вони приймають участь в моніторингу ОП шляхом опитування, 
через процедури вибору дисциплін, оцінюють якість роботи НПП в кампусі КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://ecampus.kpi.ua).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО регламентується Положенням про систему 
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (https://kpi.ua/node/1870). Перший проректор контролює питання у 
сфері якості освіти. Методична рада забезпечує аналіз навчальної діяльності Університету й підготовку 
рекомендацій щодо її вдосконалення. Департамент якості освітнього процесу проводить аналіз кадрового 
забезпечення й підвищення кваліфікації НПП, розробляє методичне забезпечення з ліцензування та акредитації 
ОП. Інститут моніторингу якості освіти проводить моніторинг якості освіти. Департамент організації освітнього 
процесу відповідає за інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу. Департамент навчально-виховної 
роботи – за організацію позанавчальної активності студентів, створення можливостей із самореалізації та 
персонального зростання. Декан факультету відповідає за впровадження й реалізацію системи забезпечення якості. 
Вчена рада й Методична комісія факультету реалізують політику в сфері забезпечення якості освіти. Консультативна 
рада створена для забезпечення інноваційного внеску до освітніх програм із точки зору професіоналів галузі й 
зовнішніх зацікавлених сторін. Група забезпечення та/або проектна група ОП відповідає за розробку, 
впровадження, моніторинг, перегляд, оновлення ОП, проводить оцінювання та самооцінювання. Викладачі 
відповідають за якість викладання. Кафедри забезпечують оперативний та безперервний моніторинг якості 
навчального процесу.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу університету регулюються:  Статутом університету 
(https://kpi.ua/statute), Кодексом честі університету (https://kpi.ua/code), Правилами внутрішнього розпорядку 
університету (https://kpi.ua/admin-rule), Положенням про організацію освітнього процесу в університеті 
(https://kpi.ua/regulations), Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів 
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(https://osvita.kpi.ua/node/31), Положенням про поточний календарний та семестровий контроль 
(https://osvita.kpi.ua/node/32), Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
(https://kpi.ua/node/1870), Колективним договором (https://profkom.kpi.ua/kolektivniy-dogovir-2020-2021-rr/), 
Положенням про кафедри МАХНВ, ХПСМ. БТІ, МАПВ (https://document.kpi.ua/2009_1-46a), Положенням про 
куратора академічної групи (https://kpi.ua/curator-about),  Договором або контрактам про надання освітніх послуг 
здобувачам вищої освіти та іншими нормативними документами щодо організації навчального процесу: 
https://kpi.ua/documents, https://osvita.kpi.ua/docs. Доступність документів для учасників освітнього процесу 
забезпечується розміщенням їх на електронних ресурсах ЗВО та відповідних підрозділів. Також факт впровадження 
документів чи внесення змін до них висвітлюється на засіданнях керівних та дорадчих органів та доводиться до 
відома здобувачів, НПП та інших зацікавлених сторін у т.ч. через офіційні Телеграм-канали університету, 
факультетів, кафедр.

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

Кафедра МАХНВ (http://ci.kpi.ua/uk/ask-us-questions-new/#place),  ХПСМ (https://cpsm.kpi.ua/kontakti.html), БТІ 
(https://bioengineering.kpi.ua/ua/contact/zv-iazatys-z-namy), МАПВ( http://mapv.vpi.kpi.ua/контакти)

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

https://osvita.kpi.ua/op , МАХНВ (http://ci.kpi.ua/uk/educational-programs-new/#place), ХПСМ 
(https://cpsm.kpi.ua/navchannya/osvitni-prohramy-ta-katalohy/aktualni.html), БТІ 
(https://bioengineering.kpi.ua/ua/studentam/osvitni-prohramy), МАПВ (http://mapv.vpi.kpi.ua/ абітурієнту/вступ-до-
аспірантури)

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

Для забезпечення наукових інтересів здобувачів ВО ОП містить наступні обов’язкові дисципліни: Іноземна мова для 
наукової діяльності, Методологія наукових досліджень , Моделювання стану суцільного середовища, Перспективні 
напрями розвитку енерго- та ресурсоефективних процесів, обладнання та технологій, Організація науково-
інноваційної діяльності та Педагогічна практика. Вони надають здобувачу ВО уміння приймати обґрунтовані 
рішення, проводити їх оцінку та забезпечувати високу якість виконання наукових досліджень, проводити 
моделювання процесів, обґрунтовувати та формулювати висновки, надавати рекомендацій щодо використання 
отриманих результатів, виконувати пошук партнерів досліджень, у т.ч. і зарубіжних та спілкуватися в міжнародному 
науковому середовищі і оприлюднювати результати досліджень та приймати участь у навчальному процесі.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

ОК обов’язкового блоку становлять 30 кредитів. ОК вільного вибору становлять 10 кредитів, компоненти яких 
здобувач ВО вибирає, базуючись на своїх наукових інтересах. ОК Комп’ютерно-інтегровані технології проектування 
сучасного обладнання, Теорія пізнання та способи обробки інформації та Комп’ютерне моделювання процесів 
фармацевтичного та біотехнологічного виробництва формує компетенції забезпечують сучасними знаннями і 
навичками обробки даних, моделювання процесів та проведення комп’ютерного експерименту. ОК Інтенсифікація 
гідродинамічних процесів, Інноваційна практика інжинірингу, Теоретичні засади проєктування обладнання для 
виробництва вакцин  та Механіка робочого середовища і процесів дозволяють поглибити знання щодо сучасних 
напрямів інженерного застосування отриманих результатів.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 
«Галузеве машинобудування» забезпечує педагогічна практика. Вона відповідає ФК 2 Здатність до наукового 
пізнання, застосування здобутих знань у практичній діяльності на засадах загальної та спеціальної методології, на 
неї виділено 2 кредити. Успішне вивчення зазначених освітніх компонентів спрямоване на отримання результату 
навчання Уміти використовувати інноваційні методи проектної діяльності для реалізації наукових досліджень та 
Знати методи і технології навчання, вимоги до формування відповідної інформаційної бази. Наприклад за 
результатами практики здобувач ВО  Гоцький Я. Г. у співавторстві з Корнієнком Я.М. опублікував навчальний 
посібник для проведення практикуму,  здобувач Куриленко В.М. разом із керівником Сівецьким В.І. опублікували 
навчальний посібник для проведення практичних робіт, здобувачка Воробйова О.В. під керівництвом Мельник В.М. 
та Ружинської Л.І. опублікували навчальний посібник по проведенню педагогічної практики.
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Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Для забезпечення дотичності тематики досліджень здобувачів ВО напрямам досліджень наукових керівників 
пошукачі при вступі до аспірантури виконують літературний аналіз запропонованих наукових досліджень, за 
результатами якого виконують презентацію на засіданнях кафедр та вчених радах. Ця процедура, дозволяє 
забезпечити відповідність наукових тем здобувачів науковим інтересам керівників,  науковим програмам кафедр і 
університет. Наукові керівники беруть активну участь у НДР, результати яких широко висвітлюються фаховими 
виданнями. Наприклад к.т.н. Степанюк А.Р. – НДР Процеси в дисперсних системах при створенні органо-
мінеральних добрив № 0120U101194, к.т.н. Двойнос Я.Г. з аспірантом Подиманом Г.С – Процес нестаціонарного 
теплообміну зі зміною агрегатного стану аморфних речовин» № 0117U005405, д.т.н. Щербина В.Ю.  з аспірантами 
Олексишеним В.О., Борщиком С.О., Швачко Д.Г. – Моделювання та удосконалення конструкційних матеріалів, 
технологічних процесів і хімічного обладнання № 0115U005592, д.т.н., Мельник В.М. – Дослідження особливостей 
впливу ультразвукового випромінювання на робоче середовище апаратів ємнісного типу, № 0119U103178  з 
аспірантами Остапенко Ж.І., Воробйовою О.В., к.т.н. Іванко А.І. – ДБ НДР Проектування транспортно-подаючих 
пристроїв аркушевих матеріалів та різальних секцій брошурувально-палітурних машин, № 0116U008979. Така 
практика є обов'язковою для усіх керівників та здобувачів ВО. За результатами здобувачі ВО виступають з 
доповідями на міжнародних конференціях.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Для проведення апробації результатів наукових досліджень здобувачів ВО в ЗВО за тематикою досліджень 
видаються: Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження 
(http://chemengine.kpi.ua/), Збірник «Технологія і техніка друкарства» (http://ttdruk.vpi.kpi.ua/), Innovative 
Biosystems and Bioengineering (http://ibb.kpi.ua/), включених до Переліку наукових фахових видань України. 
Щорічно факультетами та університетом проводиться всеукраїнські на міжнародні наукові-практичні конференції 
(Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Ресурсоенергозберігаючі 
технології та обладнання” http://ci.kpi.ua/uk/science-new/conference-new/#place, Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» 
https://cpsm.kpi.ua/conf.html, Міжнародна нвуково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 
«Друкарство молоде» (https://kpi.ua/board-conference?page=2), Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Біотехнологія XXI століття» (http://conference.biotech.kpi.ua, http://biotech.kpi.ua/index.php/uk/konferentsiya-
biotekhnologiya-21-stolittya-2017), на яких здобувачі ВО проводять апробацію результатів наукових досліджень.  Є 
практика проводити два рази в рік на кафедрах наукові семінари для моніторингу результатів роботи здобувачів та 
розширені наукові семінари для попередньої експертизи дисертаційних робіт здобувачів.

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Здобувачі ВО мають належний рівень знань іноземної мови, достатній для комунікації в міжнародному науковому 
середовищі з метою апробації результатів наукових досліджень здобувачів забезпечує ОК «Іноземна мова для 
наукової діяльності». За результатами наукової діяльності здобувач Любека А.М. разом з керівником проф. д.т.н. 
Корнієнко Я М. опублікував статтю в Increasing of the Heat and Mass Transfer Processes Efficiency with the Application 
of Non-Uniform Fluidization,  , проф. д.т.н. Карвацький А.  з аспірантом Соловей В. у Lecture Notes in Mechanical 
Engineering, проф. д.т.н. Щербина В.Ю. з аспірантом Швачко Д. - у Technology audit and production reserves та брали 
участь у  The 4th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science”, 
створена і працює науково-дослідна лабораторія  «КПІ – Гейдельберг», де проводяться пошукові роботи до яких 
залучаються студенти та аспіранти механічної спеціальності. Проводились сумісні семінари (проф. Кіппхан Г. з 
«Printmediaakademie», м. Гейдельберг) для студентів та спеціалістів. Викладач доц., к.т.н. Шостачук Ю.О., читав 
лекції  у Лейпцігській Вищий школі техніки, господарства та культури, м. Лейпциг (ФРН). Підтримуються зв’язки  з 
вищими навчальними закладами та дослідницькими інститутами України та світу 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники здобувачів ВО, є керівниками та/або відповідальними виконавцями а здобувачі ВО ступеня 
доктора філософії є співвиконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються за планами кафедр та ЗВО . 
Наприклад, здобувачі приймали участь у виконанні таких науково-дослідних робіт д.т.н. проф. Корнієнко Я.М, у 
НДР «Неоднорідне псевдозрідження в дисперсних системах» № 0118U003568, д.т.н. проф. Колосов О.Є., д.т.н. проф. 
Щербина В.Ю.  брали участь НДР «Моделювання та удосконалення конструкційних матеріалів, технологічних 
процесів і хімічного, обладнання», № 0115U005592, д.т.н. проф.. Колосов О.Є. у НДР «Розроблення технічних 
рекомендацій по створенню процесів приготування термопластичних полімерних композиційних матеріалів та 
формування інтелектуальних виробів з них» № 0119U100811, д.т.н. проф. Карвацький А.Я. у НДР «Розроблення 
енергоефективного процесу»,  д.т.н., проф. Мельник В.М. у «Дослідження особливостей впливу ультразвукового 
випромінювання на робоче середовище апаратів ємнісного типу», № 0119U103178, доц., к.т.н. Іванко А.І. брали 
участь НДР  «Система витяжної вентиляції робочої зони вузла стираючого циліндра друкарської машини SUPER 
ORLOF-INTAGLIO» на замовлення Банкнотно-монетного Двору України. За результатами виконання науково-
дослідних робіт здобувачі ВО регулярно виконують доповіді на семінарах та конференціях, публікують тези 
доповідей та статті.
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Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

У ЗВО впроваджено Положення про систему запобігання академічному плагіату (https://osvita.kpi.ua/node/47) яке 
формує практику перевірки на наявність у них неправомірних запозичень кваліфікаційних робіт усіх рівнів, 
включаючи дисертаційні роботи PhD,  наукових публікацій, тези доповідей та навчально-методичних видань 
шляхом перевірки на сервісі Unicheck. Всі учасники освітнього процесу підписують Кодекс честі КПІ ім. Ігоря 
Сікорського (https://kpi.ua/files/honorcode.pdf),  Дотримання правил академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу врегульовується Комісію з питань етики та академічної чесності КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2015_1-140a1.pdf). Під час існування даної ОНП випадків оскарження 
об’єктивності перевірки на плагіат конфлікту інтересів не виникало.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В КПІ ім. Ігоря Сікорського діє Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (https://kpi.ua/files/honorcode.pdf), з 
правилами якого ознайомлюють усіх учасників освітнього процесу. Прийняття принципів і норм Кодексу честі 
НТУУ «КПІ» засвідчується підписом члена університетської громади. Порушення академічної доброчесності 
науково-педагогічними, педагогічними працівниками передбачає з боку ЗВО відмову у присудженні наукового 
ступеня чи присвоєнні вченого звання, позбавленні права брати участь у роботі визначених законом органів чи 
займати визначені законом посади. За час дії ОНП не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності 
серед навчально-допоміжних, наукових та науково-педагогічних працівників університету.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін ОП «Галузеве машинобудування» можна віднести унікальність її спрямованості (акцент на 
гідродинамічних, механічних та тепло- масообміних процесах), базування на майже сторічному досвіді роботи 
наукових шкіл кафедр, науково-методичних доробках НПП кафедр, зосередженні уваги на проблемах ресурсо-
енергозбереження, значну практичну спрямованість, використання сучасних методів навчання разом які 
поєднуються з науковою складовою, широких можливостей для участі студентів у наукових заходах та практичних 
розробках із залученням роботодавців. До умовно слабких сторін програми можна віднести потребу у збільшенні 
залучення роботодавців до викладацького процесу варіативної складової, яке зараз суттєво обмежене чинним 
законодавством.

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

Розвиток ОП ОП «Галузеве машинобудування» планується у відповідності до напрямів, сформульованих  
Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки. Розвиток ОП повинен базуватись на 
використанні потенціалу університету. Найближчими перспективами розвитку ОП є продовження адаптації до 
сучасних змін ринку праці шляхом ініціювання стартап проектів на базі Міжнародного фестивалю інноваційних 
проєктів "Sikorsky Challenge". Планується збільшення кількості сучасних пакетів IT-технологій для моделювання 
процесів,  розширення баз проведення наукових досліджень; подальшої інтернаціоналізації освітнього процесу 
шляхом співробітництва з світовими університетами, програм подвійного диплому та дуальної освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
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Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Якименко Юрій Іванович

Дата: 23.06.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Філософські засади 
наукової діяльності

навчальна 
дисципліна

01_01_IKhF_Sylabu
s_Filosofski_zasady
_naukovoi_diialnost

i_(ch-1-2).pdf

+ZGi1UQDuwz5aOT
noeJTezcPaXV7vxW

6nISDIk6LQDo=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський»: Moodle, Google 
Classroom.

Іноземна мова для 
наукової діяльності

навчальна 
дисципліна

02_01_Sylabus_PhD
_1_Inozemna_mova
_dlia_naukovykh_d

oslidzhen_2021-
Inozemna_mova_na
ukovoi_komunikatsii

_2021.pdf

1usgDxdivY+BIa1S8J
Eb/+xkAT+aapZY5C

+iKdAWVxo=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський»: Moodle, Google 
Classroom.

Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

03_01_Metodolohiia
_naukovykh_doslidz

hen_Sylabus.pdf

WUPnW+7IlsCYESN
xbaHzXrmRJOD86G

ZKPCt92Wzd7uA=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський»: Moodle, Google 
Classroom.

Моделювання стану 
суцільного 
середовища

навчальна 
дисципліна

04_00_Sylabus_Mo
deliuvannia_stanu_s
utsilnoho_seredovys

hcha.pdf

mJNrm+CVwQRzhg
Vy2eM+u0eHlQGYr
mORHtWj/WjFc7Q=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський»: Moodle, Google 
Classroom. Безкоштовний для 
здобувачів (сплачений за рахунок 
ЗВО) доступ до баз Scopus і Web 
of science

Перспективні 
напрями розвитку 
енерго- та 
ресурсоефективних 
процесів, обладнання 
та технологій

навчальна 
дисципліна

05_02_Phd_Sylabus
_Persp.napr.rozv.en
erho_ta_resursoef_t
ekhnol._MAPV_202

0.pdf

/Vw61+imF/wi3ZSV6
p+aJHrB7z+ovcyoHi

ciZbc12QY=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський»: Moodle, Google 
Classroom. Безкоштовний для 
здобувачів (сплачений за рахунок 
ЗВО) доступ до баз Scopus і Web 
of science

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

06 Orhanizatsiia 
naukovo-

innovatsiinoi 
diialnosti Sylabus 

IKhF.pdf

IiAX783nQlwlQh3U
QdnzFOvpVigg27bQ

EuGu4/984jE=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський»: Moodle, Google 
Classroom. Безкоштовний для 
здобувачів (сплачений за рахунок 
ЗВО) доступ до баз Scopus і Web 
of science

Педагогічна практика практика 07_133_Haluzeve_m
ashynobuduvannia_
Pedahohichna_prakt

yka.pdf

bWE58+KFbYKKRwi
JjpXUHtDrx6sNMA
wpBijNR+3PxZE=

Використовується сучасне 
комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання, платформа 
дистанційного навчання 
«Сікорський»: Moodle, Google 
Classroom. Безкоштовний для 
здобувачів (сплачений за рахунок 
ЗВО) доступ до баз Scopus і Web 
of science

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 



Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
 

ID 
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

383483 Шилович 
Ігор 
Леонідович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

KД 050500, 
виданий 

15.01.1992, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002129, 
виданий 

01.06.2001

41 Перспективні 
напрями 
розвитку 
енерго- та 
ресурсоефекти
вних процесів, 
обладнання та 
технологій

Науковий ступінь – 
кандидат технічних 
наук - 05.14.05,
теоретичні основи 
теплотехніки, 
-
Тема дисертації 
„Тепло передающие 
характеристики 
средне 
температурного 
термосифона с 
теплоносителем сера-
йод”, Вчене звання – 
доцент каф. хімічного, 
полімтного 
машинобудування.
1) Підвищення 
кваліфікації  «КПІ ім 
І. Сікорського», 
Свідоцтво ПК № 
02070921/002055 
«Розроблення 
проектної пропозиції 
для міжнародного 
проекту»
28.04.2017 р.
2) сертифікат ЮНІДО, 
національного 
консультанта (НК) у 
питаннях більш 
чистого виробництва 
для підприємств 
України.

Публікації:
1)Довідник: На шляху 
зеленої модернізації 
економіки: модель 
сталого споживання 
та виробництва: дов. / 
С.В. Берзіна, І.Л. 
Шилович та ін. – К.: 
Інститут екологічного 
управління та 
збалансованого 
природокористування
, 2017. – 138 с.
2)Теоретичні та 
експериментальні 
дослідження 
теплоелектричного та 
механічного cтану 
високотемпературних 
агрегатів/ Карвацкий 
А.Я., Панов Е.Н., 
Кутузов С.В., 
Шилович 
И.Л.,Васильченко 
Г.Н. Лелека С.В.// – 
К.: НТУУ «КПІ». -
2012. – 352 с.
3) Теоретические и 
экспериментальные 
исследования 
теплоэлектрического 
и механического 
состояния 
высокотемпературных 
агрегатов/Карвацкий 
А.Я., Панов Е. Н., 



Кутузов С. В., 
Шилович И. Л., 
Васильченко Г. Н., 
Лелека С. В.// 
[Электронный ресурс] 
– Киев: НТУУ «КПИ». 
- 2012. – 356 с. – Назва 
з екрана. – Доступ: 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456789/4718
Організаційна робота:
1) 2009 – 2019 рр. 
організатор та 
директор Центру з 
більш чистого 
виробництва у рамках 
проекту ЮНІДО 
«Започаткування та 
функціювання 
національної 
програми з більш 
чистого виробництва в 
Україні».
2) член робочої групи 
Державного агентства 
з енергоефективності 
та енергозбереження 
України з розробки 
законодавчих 
ініціатив щодо 
скорочення викидів 
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українській філософії 
// Гілея. Науковий 
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педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова. – 2019, 
Вип. 151. (№12) Ч.2. 
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наукового) рівня 
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Марчевський 
В.М.//заявл. 
29.10.2018, опубл. 
25.04.2019,бюл. №8. 
2. Марчевський В.М. 
Циліндр 
холодильний/Патент 
України на корисну 
модель 
№133228,Коваленко 
С.П., Марчевський 
В.М.// опублік. 
25.03.2019, бюл.№6.
3. Марчевський В.М. 
Апарат для сушіння 
пастоподібних 
продуктів/ Патент 
України на корисну 
модель №131110, 
Марчевський В.М., 
Гробовенко Я.В., 
Візерський Д.С.// 
опуб. 10.01.2019, бюл. 
№1.
4 Картон для 
виготовлення 
коробок/ Патент 
України на корисну 
модель №124545, 
Телестакова В.В.,  
Марчевський 
В.М.//опуб. 10.04 
2018.
5.Марчевський В.М. 
Апарат для сушіння 
пастоподібних 
матеріалів/ Патент  
України   на корисну 
модель  №108688, 
Марчевський В.М., 
Гробовенко Я.В.// 
опуб.25.07.2016.
 
13.
1. Марчевський В.М. 
Конструкторська 
документація 
курсових і дипломних 



проектів. Навчальний 
посібник для студ. 
вищ. навч. закл.- К.: 
Норіта-плюс, 2006.—
280 с.:іл.ISBN 966-
2975-04-7 ( Гриф 
МОН).
2. . Марчевський В.М. 
Обладнання лісового 
комплексу. 
Дослідження процесів 
і устаткування 
целюлозно-паперових 
виробництв [текст] : 
навч. посіб./ В.М. 
Марчевський, О.О. 
Семінський, В.В. 
Петров. – К.: НТУУ 
«КПІ», 2011. – 148 с. 
ISBN 978 -966-622-
463-0  ( Гриф МОН).
3. В.М. Марчевський  
Папеероробніі, 
картоноробні та 
спеціальні машини-3. 
Спеціальні машини 
Конспект лекцій з 
кредитного модуля 
«Папероробні, 
картоноробні та 
спеціальні машини 3. 
Спеціальні машини» 
для студентів 
четвертого курсу 
підготовки ОКР 
бакалавр, напрям 
підготовки 6.050503-
Машинобудування. 
Рекомендовано 
Вченою радою 
інженерно-хімічного 
факультету 
Посилання: 
http://ela.kpi.ua/handl
e/123456785/12041
14. Керівництво 
студенткою 
Телестакова В.В., яка 
зайняла перше місце 
на Всеукраїнському 
канкурсі  студентських 
наукових робіт 
«Золотий каштан 
2018».
16. Член профспілки 
співробітників КПІ ім. 
Ігоря Сікорського
17.  Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю-
47років.
18.  Наукове 
консультування: 
1.  Фірми  «Мілкиленд 
Україна»- 25років
2.  Комбінат “ 
Ostrowia,”  Польща- 
2роки
3  Жидачівський 
целюлозно- 
паперовий комбінат 
10 років 
4.  НВК Пролект 
25років 

212240 Богачев 
Роман 
Михайлович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
соціології і 

права

Диплом 
спеціаліста, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

15 Філософські 
засади 
наукової 
діяльності

Науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук, 
спеціальність – 
09.00.03 – соціальна 
філософія та історія 



"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

0502 
Менеджмент 
організацій, 

Диплом 
магістра, 

Національна 
академія 

державного 
управління 

при 
Президентові 
України, рік 
закінчення: 

2016, 
спеціальність: 

8.15010003 
управління 
суспільним 
розвитком, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057375, 
виданий 

10.02.2010, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
032658, 
виданий 

26.10.2012

філософії, тема 
дисертації: 
«Інтеграційно-
дезінтеграційні 
процеси в сучасних 
соціально-
економічних системах 
(філософський 
аспект)». Вчене 
звання: доцент за 
кафедрою філософії.
Підвищення 
кваліфікації:
Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної 
освіти», курс 
«Використання 
розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності», свідоцтво 
про підвищення
кваліфікації ПК 
02070921 005397-19, 
2019 р 
Публікації:
1) Богачев Р.М. 
Состояние, тенденции 
и перспективы 
современного 
общественного 
развития/ 
"Administrarea 
Publică" 
("Государственное 
управление"): 
зб.наук.праць: 
Академия публичного 
управления при 
Правительстве 
Республики Молдова. 
– Universitate de stat 
din Moldova. –  №1 
(89). – P. 137-143.
2) Богачев Р.М. 
Методологічна основа 
процесів 
самоорганізації 
соціальних систем / 
Науково-практичний 
журнал «Регіональна 
економіка та 
управління» – 
Запоріжжя: ГО 
«Східноукраїнський 
інститут економіки та 
управління», 2016. – 
№1 (08). – 29-36.
3) Богачев Р.М. 
Механізми управління 
процесами 
самоорганізації 
соціальних систем / 
Науково-виробничий 
журнал «Держава та 
регіони» – 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2016. – 
№1 (53). – С.33-43. – 
188 с.
4) Богачев Р.М. 
Перетворені форми 
процесів 
самоорганізації 
соціальних систем: 
раціональні та 
ірраціональні / Право 
та державне 
управління: зб. наук. 



праць – Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 
Запорізька ТПП, 
2016.– №1 (2016). – 
С.55-63.
5) Богачев Р.М. Элита 
и процессы 
самоорганизации 
общества: системные 
трансформации / 
"Проблемы 
управления": научно-
практический журнал 
– Академия 
управления при 
Президенте 
Республики Беларусь, 
2019 –  №1 (71). – С. 
147-155.
6) Богачев Р.М. Элита 
и формирование 
матрицы «иначе 
возможного» в 
процессе 
самоорганизации/ 
"Administrarea 
Publică" ("Госу-
дарственное 
управление"): 
зб.наук.праць: 
Академия публичного 
управле-ния при 
Правительстве 
Республики Молдова. 
– Universitate de stat 
din Moldova. –  №1 
(93). – P. 41-47.
7) Богачев Р.М. 
Состояние, тенденции 
и перспективы 
современного 
общественного 
развития/ "Проблемы 
управления": научно-
практический журнал 
– Академия 
управления при 
Президенте 
Республики Беларусь, 
2017 –  №1 (63). – С. 
125-132.
8) Богачев Р.М. 
Теоретичні засади 
процесів 
самоорганізації та 
формування матриці 
«інакше можливого»/ 
Теорія та практика 
державного 
управління: зб. наук. 
пр. – Х.: Вид-во ХарРІ 
НАДУ “Магістр”, 2017. 
– Вип. 1 (56). – С.34 – 
41.
9) Богачев Р.М. 
Теоретико-
методологічні основи 
формування матриці 
«інакше можливого» в 
процесі 
самоорганізації 
[Електронний 
ресурс]/ Публічне 
адміністрування: 
теорія та практика: зб. 
наук. пр. – Вип. 1 (17). 
– С.1 – 16. – Режим 
доступу до статті: 
http://www.dridu.dp.u
a/zbirnik/2017-



01(17)/3.pdf
11) Богачев Р.М. Еліта 
та процеси 
самоорганізації 
суспільства/ зб. наук. 
праць. Вісник НАДУ 
при Президентові 
України (Серія 
“Політичні науки”)– 
К.: НАДУ, 2016. №2 
(81). – С.17-23.
12) Богачев Р.М. 
Перетворені форми 
еліти: фази, 
механізми і модуси 
трансформації / 
Науково-виробничий 
журнал «Держава та 
регіони» – 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2017. – 
№1 (57). – С.26-32.
13) Богачев Р. М. Еліта 
та самоорганізація 
суспільства: системні 
трансформації / 
Вісник НТУУ „КПІ”. 
Філософія. 
Психологія. 
Педагогіка: зб. наук. 
праць. – К. : ІВЦ 
«Політехніка», 2016. – 
№3 (48). – С.12-22. - 
146 с.
14) Богачев Р.М. 
Процеси 
самоорганізації 
суспільства та їх 
перетворені форми 
[Електронний ресурс] 
/ Глобальні та 
національні проблеми 
економіки. – 2018. – 
№21. – С.65-69. – 
Режим доступу до 
статті: http://global-
national.in.ua/issue-21-
2018.
15) Богачев Р.М. 
Геополітика та 
процеси 
самоорганізації 
соціальних систем 
[Електронний ресурс] 
/ Східна Європа: 
економіка, бізнес та 
управління. – 2018. – 
№1 (12). – С.36-43. – 
Режим доступу до 
статті: 
http://www.easterneur
ope-ebm.m.ua/12-
2018-ukr.
16) Богачев Р.М. 
Суспільний розвиток: 
тенденції та 
перспективи 
[Електронний ресурс] 
/ «Сучасні тенденції 
розвитку української 
науки» 
CONFERENCES.IN.UA
. – 2018. – №11. – С.6-
11. – Режим доступу до 
статті: 
https://www.conferenc
es.in.ua/arhiv-2018-
sichen-
derzhupravlinnya.
17) Богачев Р.М. 



Архітектоніка 
сучасного суспільного 
розвитку крізь 
творчість / Науковий 
журнал «Вчені 
записки ТНУ імені 
В.І.Вернадського. 
Серія: «Державне 
управління» – Київ: 
ВД «Гельветика», 
2018. – Том 29 (68). 
№1, 2018. – С.1-8.
18) Богачев Р.М. 
Державне управління 
процесами 
самоорганізації 
[Електроний ресурс] / 
«Актуальные научные 
исследования в 
современном мире» 
ISCIENCE.IN.UA – 
2018. – №1 (33). – 
С.95-100. – Режим 
доступу до статті: 
https://elibrary.ru/cont
ents.asp.issueid=21885
72.
19) Богачев Р.М. 
Процеси 
самоорганізації та 
формування матриці 
«інакше можливого» / 
Науково-виробничий 
журнал «Держава та 
регіони» – 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2018. – 
№1 (61). – С.30-36.
Монографії: 
1) Богачев Р. М. 
Приборкати 
мінотавра : 
[монографія] – К.: 
«Миронівська 
друкарня», 2012 р. – 
280 с.
2) Богачев Р. М. 
Сучасні механізми 
взаємодії владної 
еліти та суспільства: 
виклики та відповіді: 
[монографія] – 380 с. 
– 2019.
Наукове 
консультування:
1) Член правління 
Громадської спілки з 
реорганізації охорони 
здоров’я України;
2) консультант голови 
Фастівської міської 
ради (2015 р. – по 
теперішній час);
3) консультант Голови 
Тернопільської 
обласної ради (2018 – 
по теперішний час)

383489 Семінський 
Олександр 
Олегович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
хімічний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Національний 
технічний 

університет 
України 

"Київський 
політехнічний 
інститут", рік 
закінчення: 

2002, 
спеціальність: 

090220 

18 Методологія 
наукових 
досліджень

Відповідає вимогам 
ЛУ: 2; 8; 10; 12; 13; 14; 
15; 16.
Науковий ступінь: 
кандидат технічних 
наук, спеціальність – 
05.17.08 – процеси та 
обладнання хімічної 
технології, тема 
дисертації: 
«Дослідження 
кінетики 
пульсаційного 



Обладнання 
хімічних 

виробництв і 
підприємств 
будівельних 
матеріалів, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 041087, 
виданий 

10.05.2007, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
024881, 
виданий 

14.04.2011

розмелу рослинної 
сировини і створення 
млина»;
Вчене звання: доцент 
за кафедрою машин 
та апаратів хімічних і 
нафтопереробних 
виробництв.
Підвищення 
кваліфікації: НМК 
"Інститут 
післядипломної 
освіти"
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, курс: 
«Міжнародні проекти: 
написання, подання, 
виконання», свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації № 
02070921/003699-18 
(03.04.2018-
25.05.2018).
Науковий керівник 
ініціативної теми № 
0120U103465 
«Дослідження шляхів 
підвищення 
ефективності 
емульсування у 
роторних 
пульсаційних 
апаратах».
Статті:
1. Семінський О.О., 
Василенко Р.М. 
Експериментальне 
дослідження 
енергетичних 
параметрів потоків у 
робочих органах 
роторно-
пульсаційного 
апарата. // Вісник 
НТУУ «КПІ». Серія 
«Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження». 
– 2015. – № 1. – С. 73-
78. 2. Сидоренко О.П., 
Зубрій О.Г., 
Семінський О.О. 
Дослідження 
ефективності 
освітлення 
полідисперсних 
рідких сумішей в полі 
відцентрових сил. // 
Вісник НТУУ «КПІ». 
Серія «Хімічна 
інженерія, екологія та 
ресурсозбереження». 
– 2015. – № 1. – С. 68-
73.
3. Семінський О.О., 
Лялька Г.О. 
Пульсаційна обробка 
рідин у промислових 
роторних апаратах. // 
Всеукраїнський 
науково-технічний 
журнал «Промислова 
гідравліка і 
пневматика». – 2016. 
– № 3 (53). – С. 30-44.
4. Семінський О.О., 
Колобашкін Л.В. 
Гідродинамічні 
характеристики 
одноступінчастого 
роторно-



пульсаційного апарата 
з осьовою 
компенсацією тиску в 
зазорі між ротором і 
корпусом. // 
Mechanics and 
Advanced Technologies. 
– 2017. – № 3. – С. 69-
74.
5. Семінський О.О., 
Косенко В.В. 
Дослідження 
аналітичних методів 
енергетичного 
розрахунку роторно-
пульсаційних 
апаратів. // Вісник 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського». Серія 
«Хімічна інженерія, 
екологія та 
ресурсозбереження». 
– 2018. – № 1 (17) C. 
46-52.
Патенти:
1. Семінський О.О. 
Патент № 119553 від 
10.07.2019 р. 
«Робочий вузол 
роторно-
пульсаційного 
апарата».
2. Семінський О.О., 
Косенко В.В. Патент 
№ 125711 від 
25.05.2018 р. 
«Роторний апарат».
3. Семінський О.О., 
Онищенко Д.М. 
Патент № 122522 від 
10.01.2018 р. 
«Установка для 
проведення хіміко-
технологічних 
процесів у рідинах».
4. Семінський О.О., 
Колобашкін Л.В. 
Патент № 114656 від 
10.03.2017 р. 
«Роторно-
пульсаційний 
апарат».
5. Семінський О.О., 
Лялька Г.О. Патент № 
106961 від 10.05.2016 
р. «Роторно-
пульсаційний 
апарат».
Організаторська 
діяльність:
1. Робота у 
приймальній комісії 
університету на посаді 
заступника 
відповідального 
секретаря відбіркової 
комісії інженерно-
хімічного факультету 
(03.2017-02.2019 рр.).
2. Керівництво 
студентським гуртком 
«Інженерія і 
технологія» (наказ № 
1/216 від 15.06.2020 
р.)
3. Член профспілки 



співробітників КПІ ім. 
Ігоря Сікорського.
4. Член спілки 
інженерів-механіків 
НТУУ «КПІ».

167229 Ставицька 
Ірина 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
лінгвістики

Диплом 
кандидата наук 

ДK 028898, 
виданий 

30.06.2015, 
Атестат 

доцента AД 
001056, 
виданий 

05.07.2018

10 Іноземна мова 
для наукової 
діяльності

Відповідає вимогам 
ЛУ 1, 2, 3, 5,  13, 15, 16, 
17Науковий ступінь: 
Кандидат 
педагогічних наук, 
спеціальність – 
13.00.04  – Теорія і 
методика професійної 
освіти,  тема 
дисертації: 
«Формування 
іншомовної 
компетентності 
магістрантів 
машинобудівних 
спеціальностей 
засобами  
машинобудування»
Вчене звання: доцент
Підвищення 
кваліфікації:
Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут 
післядипломної 
освіти» 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського»,  
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації.
"Використання 
розширених сервісів 
Google для навчальної 
діяльності"
ПК 02070921/005672-
20
Публікації
1) Stavytska I. The 
formation of foreign 
language competence of 
engineering students by 
means of multimedia / 
I. Stavytska // 
Advanced education. – 
2017. – Issue 7. – 
P.128-133. DOI: 
10.20535/2410-
8286.95301 (Web of 
Science)
2) Stavytska I. 
Application of CLIL 
methodology in 
teaching economic 
disciplines at university 
/ Kuzminska N., 
Stavytska I. , 
Lukianenko V., Lygina 
O. // Advanced 
education. – 2019. – 
Issue 11. – P. 112-117. 
https://doi.org/10.2053
5/2410-8286.95301 
(Web of Science)
3) Ставицька І.В. 
Формування 
іншомовної 
компетентності 
магістрантів 
машинобудівних 
спеціальностей 



засобами мультимедіа 
/ І.В. Ставицька // 
Витоки педагогічної 
майстерності: зб. наук. 
праць / Полтав. нац. 
пед. ун-т імені В. Г. 
Короленка. – Полтава, 
2017. – Випуск 20. –  
C. 263-267.
4) Ставицька І.В. 
Педагогічні інновації 
у навчанні іноземним 
мовам у країнах 
Європи / І.В. 
Ставицька // 
Теоретико-методичні 
проблеми виховання 
дітей та учнівської 
молоді: зб. наук. 
праць. – Тематичний 
випуск «Вища освіта у 
контексті інтеграції до 
європейського 
освітнього простору». 
Вип.21. – Кн.3. – Том. 
III (77). – К. – Гнозис, 
2017. – С. 91-98.
5) Ставицька І.В., 
Куценок Н. М., 
Ямшинська Н. В. 
Аналіз підготовки 
бакалаврів до здачі 
ЄВІ з іноземної мови у 
вищих навчальних 
закладах в умовах 
очного та 
дистанційного 
режиму навчання / 
Н.М. Куценок, Н. В. 
Ямшинська, І. В. 
Ставицька // 
Науковий збірник 
«Актуальні питання 
гуманітарних наук: 
міжвузівський збірник 
наукових праць 
молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка». – 
Вип.34, Том 3. – 2020. 
– С. 250-259
6) Ставицька І.В. 
Забезпечення 
дистанційної вищої 
технічної освіти в 
умовах карантину /  
Козлакова Г.О., Сусь 
Б.А., Коваленко О.П., 
Іванова Ю.І., 
Ставицька І.В. // 
Вища освіта України. 
–  №2 (77). –  2020. –  
С. 67–74.
7) Ставицька І.В. 
Психолінгвістичні 
особливості навчання 
іноземної мови /  
Куценок Н. М., 
Ямшинська Н.В., 
Ставицька І.В., 
Свиридова Л.Г. // 
Науковий журнал 
«Інноваційна 
педагогіка». – Вип.31, 
том 2. – 2021. – С.44-
50.
8) Ставицька І.В. 
Особливості 



застосування 
інтерактивних ігор в 
умовах дистанційного 
навчання / Ставицька 
І. В., Куценок Н. М., 
Корбут О. Г., 
Свиридова Л. Г. // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені м. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Збірник наукових 
праць / М-во освіти і 
науки України, Нац. 
пед. ун-т імені М. П. 
Драгоманова. – 
Випуск 79. – Том 2. – 
Київ : Видавничий дім 
«Гельветика», 2021. – 
C.126-129.
9) Ставицька І.В. З 
досвіду розробки 
інтерактивного 
електронного 
посібника з 
англійської мови для 
студентів немовних 
спеціальностей / Л.Г. 
Свиридова, Н.М. 
Куценок, І.В. 
Ставицька, О.Г. 
Корбут // Науковий 
збірник «Актуальні 
питання гуманітарних 
наук: міжвузівський 
збірник наукових 
праць молодих вчених 
Дрогобицького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Івана Франка». – 
Вип.35, Том 5. – 2021. 
– С. 275-281.
Посібники
1) English for General 
Engineering: 
навчальний посібник 
для студентів першого 
курсу Механіко-
машинобудівного 
інституту. Частина І / 
Корсун Г. О., Корбут 
О. Г., Литовченко І. 
М., Ставицька І. В., 
Бондаренко К. І. – К.: 
Центр учбової 
літератури, 2017. – 
240 с.
2) 2) Ставицька І.В. 
Дистанційний курс 
«Академічне 
англомовне письмо 
для аcпірантів» 
[Електронний ресурс] 
/ Н.С.  Саєнко, Ю.Е. 
Лавриш, І.В. 
Ставицька. – К. : КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 
2020. – Режим 
доступу : 
https://do.ipo.kpi.ua/c
ourse/view.php?id=289
3) 3) English for 
Engineering Students: 
inner parts of 
machines: Навчальний 
посібник з англійської 



мови професійного 
спрямування для 
студентів Механіко-
машинобудівного 
інституту / Лавриш 
Ю. Е., Литовченко І. 
М., Ставицька І. В., 
Корбут О. Г. – К.:, 
2021. – 196 с.
Організаційна робота:
1) Член журі: Відкрита 
університетська 
студентська олімпіада 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського
 з англійської мови та 
математики. Наказ 
НОН/42/20201 від 
01.03.2021
2) Член Української 
асоціації дослідників 
освіти 
3) Член громадської 
організації «Асоціація 
викладачів 
англійської мови 
«ТІСОЛ-Україна» 
(TESOL-Ukraine), 
міжнародної філії 
TESOL, Inc.
4) Голова атестаційної 
підкомісії з іноземних 
мов для вступу на 
здобуття ступеня 
магістра для немовних 
спеціальностей 
вступників усіх 
факультетів/інститутів
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

121777 Рубанець 
Олександра 
Михайлівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
соціології і 

права

Диплом 
доктора наук 
ДД 006878, 

виданий 
08.10.2008, 

Атестат 
професора 

12ПP 010241, 
виданий 

26.02.2015

33 Філософські 
засади 
наукової 
діяльності

Науковий ступінь: 
доктор філософських 
наук, спеціальність – 
09.00.02 – Діалектика 
і методологія 
природничого, 
технічного та 
соціального пізнання, 
тема дисертації: 
«Системні прояви 
когнітивності в 
еволюції науки»
Підвищення 
кваліфікації East 
European Institute of 
Psychology Pomeranian 
Academy in Slupsk. 
International 
professional 
development program. 
New educational 
technologies. Nove 
technologie edukacy 
JNE. DIPLOMA № EE 
14-16. Rubanets 
Oleksandra mastered 
the required 72 hours of 
the training and 
evaluation program for 
professional 
development of 
education. February, 
2016. Kyiv (Ukraine). 
Krakov - Slupsk - 
Gdansk (Polanland) 
Публікації
1) Рубанець О.М. 
Методологічний 
потенціал концепту 



когнітивного. 
Практична філософія. 
– 2016. – № 1. – С. 121-
130. 
2) Рубанець О.М. 
Когнітивний досвід 
особистості. Софія: 
Гуманітарно-
релігієзнавчий вісник. 
- 2016. - № 3(7). - С. 
82-84.
3) Рубанець О.М. 
Репрезентативність у 
постнекласичній 
науці. Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Філософія. 
Політологія. – 2016. – 
№ 2(121). - С. 58-62.
4) Рубанець О.М. 
Когнітивні технології 
у вищій освіті // Вища 
освіта України. - 2017. 
- № 4. - С. 28-34.
5) O. Rubanets. 
Cognitive approach of 
mental reality. – 
BULLETIN Taras 
Shevchenko National 
Universiti of Kyiv 
PHILOSOPHY. - 2018. 
- № 3. - P. 27-31.
6) Рубанець О. М. 
Когнітивний підхід і 
його трансформації в 
сучасних умовах. 
Філософські проблеми 
гуманітарних наук. - 
2019. - № 1(29).- С. 5-
8.
7) O. Rubanets. 
Transformation concept 
"Information 
technologies" in 
modern scientific 
discourse / Transfer of 
Innovative 
Technologies. - Kyiv. – 
2019. – Vol. 2. – P. 60-
67.
Навчальний посібник:
1) Рубанець О.М. 
Теорія пізнання та 
способи обробки 
інформації : комплекс 
навчально-
методичного 
забезпечення 
навчальної 
дисципліни. – Київ : 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. – 
66 с. Електронне 
мережне навчальне 
видання;
2) Методологія 
наукових досліджень: 
навчальний посібник 
для аспірантів 
третього рівня 
освітньої підготовки / 
Рубанець О. М. – К. : 
НТУУ «КПІ», 2018. – 
189 с. (Перевірено 
унічек 06.11.2018 р. 
Рекомендовано 
кафедрою філософії, 
протокол №4 від 28 



листопада 2018 р.).
Монографії:
1) Rubanets Oleksandra 
Kovalova Svitlana. 5.5 
Knowledge transfer: 
development of 
educational and 
technological 
innovations. 
Association Agreement : 
Driving Integrational 
Сhanges.Volume III. 
Collective Monograph. 
Bratislave (Slovakia). 
2020. p. 325-335. 
2) Олександра 
Рубанець. 
Когнітивний складник 
реформування вищої 
школи / Людина в 
складному світі // За 
ред. Н.В. Кочубей, 
М.О. Нестерової;. 
Колективна 
монографія. Суми, 
Університетська 
книга, 2017. - С. 322-
330. 
Конференції:
1) Рубанець О.М. 
Внутрішній вимір 
творчості / 
"Людяність творчості 
як творчість людності" 
: Матеріали ХІУ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 25 
травня 2017 р., м. 
Київ" - К,: КПІ ім. І. 
Сікорського. К.: ТОВ 
НВП "Інтерсервіс", 
2017. - С.180-182.
2) Рубанець О. М. 
Когнітивні аспекти 
репрезентації / "Дні 
науки філософського 
факультету – 2017", 
Міжн. наук. конф. 
(2017 ; Київ). 
Міжнародна наукова 
конференція "Дні 
науки філософського 
факультету – 2017", 
25-26 квіт. 2017 р. – К. 
: Видавничо-
поліграфічний центр 
"Київський 
університет", 2017. – 
Ч. 2. -  C.121-122.
3) Рубанець О.М. 
Інформаційне 
суспільство в Україні: 
інновації та тенденції 
розвитку / Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Українське 
суспільство: контури 
інновації»  30 березня 
2017 року, м. Київ / 
"Проблеми 
модернізації України" 
: Четвертий 
спеціальний випуск. - 
МАУП, 2017.
4) Рубанець О. М. " 
Онтогносеологізм у 
класичних вимірах і 
практиках сучасності" 



/ О. М. Рубанець // 
Філософська 
спадщина П.В. 
Копніна і сучасна 
філософія: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
приуроченої до 60-
річчя кафедри 
філософії КПІ ім. 
Ігоря Сікорського (31 
травня 2018 р., м. 
Київ), К.: ТОВ НВП 
"Інтерсервіс", 2018. - 
146 с. - С. 106-107.
5) Рубанець О.М. 
Еволюція 
комунікативного 
простору художнього 
твору: виклики 
діджиталізації // 
Філософія і художня 
культура у хронотопі 
технічного 
університету: 
Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (12 
грудня 2019 р., м. 
Київ) К.: Видавництво 
Ліра-К, 2019. – 162 с. – 
С. 126-128.

207747 Балакірова 
Світлана 
Юріївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
соціології і 

права

Диплом 
кандидата наук 

ДK 617841, 
виданий 

12.03.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015889, 
виданий 

15.12.2005

23 Філософські 
засади 
наукової 
діяльності

Науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук, 
спеціальність – 
09.00.08 – Философия 
науки и техники, тема 
дисертації: «Естетика 
музичного 
постмодернізму (на 
матеріалі творчості К. 
Штокгаузена та М. 
Кагеля)»
Підвищення 
кваліфікації
«Інститут 
післядипломної 
освіти» 
Національного 
технічного 
університету України 
«Київський 
політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського», курс 
«Загальний курс 
ITдля користувачів», 
свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації – серія 
ПК № 003198. 2018
Публікації:
1) Балакірова С. Ю. 
Вплив музичної 
естетики на 
формування концепції 
«текстового аналізу» 
Р. Барта / К. - 
Вінниця, Зб. 
матеріалів IV Міжнар. 
наук-практ. конф. 
«Наукові пошуки: 
актуальні проблеми 
теорії і практики»: 
Гуманітарний корпус: 
[збірник наукових 
статей з актуальних 



проблем філософії, 
культурології, 
психології, педагогіки 
та історії] -2017, Вип. 
9, С.5-7.
2) Балакірова С. Ю. 
Інтермедіальність як 
стратегія сучасної 
музики / 
Культурологічний 
альманах 
«Інноваційні 
технології в галузі 
культури».—Вип.8. — 
Національний 
педагогічний ун-т 
імені М. П. 
Драгоманова.— 
Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2018.—С.6-8.
3) Балакірова С. Ю. 
Естетичні стратегії О. 
Богомазова і 
проблема 
інтермедіальності 
сучасного мистецтва / 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
приуроченої до 60-
річчя кафедри 
філософії КПІ ім. 
Ігоря Сікорського 
"Філософська 
спадщина П. В. 
Копніна і сучасна 
філософія" (31 травня 
2018) / ". — К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018.— 
С.21-23.
4) Балакірова С. Ю. 
Поезія Михайля 
Семенка як проект 
футуризму / 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної  
конференції  
«Філософія і художня 
література в хронотопі 
технічного вузу» (8 
листопада 2018 р., 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського) — К.: 
ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018.— 
С. 9-11.
5) Балакірова С. Ю. 
Комунікативна 
компетентність 
соціального 
працівника /Збірник 
матеріалів ІХ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Соціальна робота і 
сучасність: теорія та 
практика вирішення 
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Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. – 
38 с. Гриф надано 
Методичною радою 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського  
(протокол № 6 від 
21.02.2019 р.) за 
поданням Вченої ради 
інженерно-хімічного 
факультету (протокол 
№ 1 від 28.01.2019 р.).
7.
В 2010-2011 рр. був 
експертом експертної 
ради ВАК України з 
електротехніки і 
енергетики  
8.
Під час роботи в 
Інституті технічної 
теплофізики НАН 
України з 1975 по 2012 
рік неодноразово 
виконував функції 
відповідального 
виконавця НДР по 
держбюджетним та 
госпдоговірним 
темам.
11.
З 2013 року по 
теперішній час член 
спеціалізованої вченої 
ради Д 26.224.01 
Інституту технічної 
теплофізики НАН 
України. З 2017 року 
по теперішній час 
член спеціалізованої 
вченої ради Д 
26.224.01 Інституту 
технічної теплофізики 
НАН України. 
Неодноразово 
приймав участь в 
атестації наукових 
працівників в якості 
офіційного опонента .
12.
Маю 5 авторських 
свідоцтв на спосіб та 6 
зареєстрованих заявок 
на  патенти: 
1. Заявка на 
отримання патенту на 
винахід a2019 07100 
від 26.06.2019. 
Пневматичний 
командоапарат. 
Гартвіг А.П., Коник 
А.В., Іваницький Г.К., 
Целень Б.Я., Радченко 
Н.Л., Недбайло А.Є.
2. Заявка на 
отримання патенту на 



винахід a2019 09960 
від 24.09.2019. 
Масообмінний 
пристрій. Гартвіг А.П., 
Іваницький Г.К., 
Коник А.В., Радченко 
Н.Л., Недбайло А.Є., 
Целень Б.Я.
3. Заявка на 
отримання патенту на 
винахід a2019 10901 
від 04.11.2019. 
Пристрій для 
дегазації, 
нейтралізації та 
коригування фізико-
хімічних властивостей 
водних систем. Гартвіг 
А.П., Целень Б.Я., 
Коник А.В., 
Іваницький Г.К., 
Радченко Н.Л., 
Недбайло А.Є., Шуляк 
В.В.
4. Заявка на 
отримання патенту на 
винахід a2020 06176 
від 24.09.2020. 
Масообмінний 
пульсаційний 
пристрій для 
екстрагування та 
перемішування. 
Гартвіг А.П., Целень 
Б.Я., Іваницький Г.К., 
Радченко Н.Л., 
Гоженко Л.П.
5. Заявка на 
отримання патенту на 
винахід a2020 06177 
від 24.09.2020. 
Пристрій для 
змішування рідин. 
Гартвіг А.П., Целень 
Б.Я., Іваницький Г.К., 
Радченко Н.Л., 
Гоженко Л.П.
16.
Член профспілки ІХФ 
НТУУ «КПІ» ім. Ігоря 
Сікорського
17.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю: 
“Інститут технічної 
теплофізики НАН 
України ” (“ІТТФ 
НАНУ”) 50 років: 
1968-2018 рр.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



ПР 22 Володіти 
сучасними 
методиками 
педагогічної 
діяльності у вищій 
освіті, уміти 
викладати 
професійно-
орієнтовані 
дисципліни 
спеціальності на 
основі системних, 
методологічних 
знань зі 
спеціальності та 
результатів 
наукових 
досліджень 
використовуючи 
базові знання з 
педагогіки та 
психології вищої 
школи

Педагогічна практика Практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 21 Уміти 
організовувати 
наукову роботу з 
урахуванням 
потенціалу 
наукових 
партнерів для 
вирішення 
актуальних 
проблем на 
взаємовигідній 
основі

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 21 Уміти 
організовувати 
наукову роботу з 
урахуванням 
потенціалу 
наукових
партнерів для 
вирішення 
актуальних 
проблем на 
взаємовигідній 
основі

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 20 Уміти 
використовувати 
інформаційні 
технології для 
розробки 
дослідницьких 
проектів, 
проведення 
соціальної 
експертизи 
процесів і об’єктів 
дослідницької 
діяльності; 

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 19 Уміти 
використовувати 
інноваційні методи 
проектної 
діяльності для 
реалізації наукових 
досліджень.

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 18 Знати 
принципові 
положеня 
оформлення 
запитів на 
науковий проект з 
урахуванням 
пріоритетних 
напрямів розвитку 

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)



науки і технологій 

ПР 17 Знати 
методи пошуку 
іноземних 
партнерів на 
науковий проект з 
урахуванням 
пріоритетних 
напрямів розвитку 
науки і технологій 
у тому числі при 
роботі над 
міждисциплінарни
ми й інноваційними 
проектами

Організація науково-
інноваційної 
діяльності

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 16 Уміти 
розроблювати 
комплексні оцінки 
ефективності 
процесів тепло-
масообміну в 
багатофазних 
дисперсних 
середовищах 

Перспективні 
напрями розвитку 
енерго- та 
ресурсоефективних 
процесів, обладнання 
та технологій

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 15 Уміти 
розробляти та 
аналізувати 
концептуальні 
моделі процесів із 
застосуванням 
комп’ютерних 
технологій, 
результати яких 
ефективно 
використовувати 
для створення 
інноваційних 
процесів та 
обладнання.

Перспективні 
напрями розвитку 
енерго- та 
ресурсоефективних 
процесів, обладнання 
та технологій

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 13 Знати 
сучасні методи та 
методики 
гідродинамічної 
активізації 
технологічних 
середовищ 

Перспективні 
напрями розвитку 
енерго- та 
ресурсоефективних 
процесів, обладнання 
та технологій

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 14 Уміти 
формулювати і 
перевіряти 
гіпотези, 
використовувати 
для обґрунтування 
висновків належні 
докази, зокрема 
результати 
теоретичного 
аналізу та 
експериментальни
х досліджень 
способів 
активізації 
техногенного 
середовища.

Перспективні 
напрями розвитку 
енерго- та 
ресурсоефективних 
процесів, обладнання 
та технологій

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 17 Знати 
методи пошуку 
іноземних 
партнерів на 
науковий проект з 
урахуванням
пріоритетних 
напрямів розвитку 
науки і технологій 
у тому числі при 
роботі над
міждисциплінарни

Іноземна мова для 
наукової діяльності

Комунікативно-когнітивний 
метод, спрямований на 
формування іншомовних 
мовленнєвих 
компетентностей в 
аудіюванні, говорінні, 
читанні, письмі та 
перекладі. За джерелом 
знань та ступенем 
керівництва: 1. Словесні 
методи 2. Практичні методи 
3. Наочні методи 4. Робота з 

1. Усний контроль 
мовленнєвої діяльності 
(одномовний та двомовний) 
2. Письмовий контроль 
мовленнєвої діяльності: 
контрольні роботи, творчі 
завдання (одномовний та 
двомовний) 3. Тестування 4. 
Підсумковий контроль 



ми й інноваційними 
проектами

навчально-методичною 
літературою і 
інформаційними ресурсами 
5. Самостійна робота 

ПР 12 Знати 
фундаментальні 
засади теорії 
гідродинаміки, 
тепло- та 
масообміну

Перспективні 
напрями розвитку 
енерго- та 
ресурсоефективних 
процесів, обладнання 
та технологій

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 7 Вміти 
аналізувати вплив 
отриманих 
результатів на 
показники якості і 
властивості 
продукції

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 10 Уміти 
розробляти та 
досліджувати 
концептуальні 
математичні та 
комп’ютерні моделі 
процесів з 
урахуванням 
властивостей 
суцільного 
середовища 

Моделювання стану 
суцільного 
середовища

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 11 Уміти 
проводити аналіз 
стану суцільного 
середовища та 
обґрунтовувати 
робочі гіпотези 
щодо підвищення 
ефективності 
процесів 
перенесення

Моделювання стану 
суцільного 
середовища

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 1 Знати 
філософсько-
світоглядні засади, 
сучасні тенденції, 
напрямків і 
закономірності 
розвитку 
вітчизняної науки 
в умовах 
глобалізації й 
інтернаціоналізації

Філософські засади 
наукової діяльності

Практичне заняття, 
індивідуальне завдання, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 3 Вміти 
використовувати 
сучасні методи і 
технології наукової 
комунікації 
іноземною мовою за 
спеціальністю

Іноземна мова для 
наукової діяльності

Комунікативно-когнітивний 
метод, спрямований на 
формування іншомовних 
мовленнєвих 
компетентностей в 
аудіюванні, говорінні, 
читанні, письмі та 
перекладі.
За джерелом знань та 
ступенем керівництва:
1. Словесні методи
2. Практичні методи
3. Наочні методи
4. Робота з навчально-
методичною
літературою і 
інформаційними ресурсами
5. Самостійна робота

1. Усний контроль 
мовленнєвої діяльності 
(одномовний та двомовний)
2. Письмовий контроль 
мовленнєвої діяльності: 
контрольні роботи, творчі 
завдання (одномовний та 
двомовний)
3. Тестування
4. Підсумковий контроль

ПР 4 Знати основні 
положення теорії 
похибок. 

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 2 Вміти 
формулювати 

Філософські засади 
наукової діяльності

Практичне заняття, 
індивідуальне завдання, 

Поточний контроль, 
календарний контроль, 



наукову проблему в 
галузі галузевого 
машинобудування, 
робочі гіпотези 
досліджуваної 
проблеми, що 
передбачає глибоке 
переосмислення 
наявних та 
створення нових 
цілісних знань 
та/або професійної 
практики

самостійна робота семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 6 Знати 
принципи 
планування 
експериментальни
х досліджень з 
максимальною 
інформативністю. 

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 8 Вміти 
розробляти 
математичні 
моделей на базі 
отриманих 
результатів.

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 9 Знати сучасні 
методи 
формалізації 
станів суцільного 
середовища

Моделювання стану 
суцільного 
середовища

Лекція, практичні заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

ПР 5 Знати 
принципи та 
закономірності 
статистичного 
аналізу 
багаторазових 
вимірювань з 
випадковими 
похибками 
технологічних 
процесів. 

Методологія наукових 
досліджень

Лекція, практичне заняття, 
самостійна робота

Поточний контроль, 
календарний контроль, 
семестровий контроль 
(залік/іспит)

 


