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Згідно наказу НУК № 235 від 12.10.2020 р.

Спеціальність

Освітня програма

перший рівень
(бакалаврський)

другий рівень
(магістерський)

третій рівень
(Ph.D)

131 Прикладна механіка 1 3 1
135 Суднобудування 1 2 –
142 Енергетичне
машинобудування

3 5 1

144 Теплоенергетика 2 3 1
271 Річковий та морський
транспорт

1 – –

Разом 8 13 3
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Оцінювання критеріїв







Час Зустріч або інші активності Учасники

День 1

08:30–09:00 Організаційна онлайн зустріч з гарантом ОП

09:00–09:30 Онлайн зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО
09:30–10:00 Підведення підсумків онлайн зустрічі 1 і підготовка до онлайн зустрічі 2

10:00–11:00 Онлайн зустріч 2 з академічним персоналом

11:00–11:30 Підведення підсумків онлайн зустрічі 2 і підготовка до онлайн зустрічі 3
11:30–12:15 Онлайн зустріч 3 з представниками студентського самоврядування
12:15–13:00 Обідня перерва
13:00–13:30 Підготовка до онлайн зустрічі 4
13:30–14:30 Онлайн зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти ОП

14:30–15:00
Підведення підсумків онлайн зустрічі 4
Підготовка до онлайн зустрічі 5

15:00–15:30 Онлайн зустріч 5 з випускниками ОП
15:30–15:45 Підведення підсумків онлайн зустрічі 5
15:45–16:15 Робота з документами
16:15–16:45 Відкрита онлайн зустріч
16:45–17:00 Підведення підсумків відкритої онлайн зустрічі і підготовка до онлайн зустрічі 6
17:00–17:30 Онлайн зустріч 6 з роботодавцями
17:30–18:00 Підведення підсумків онлайн зустрічі 6 і підготовка до другого дня роботи експертів



Час Зустріч або інші активності Учасники

День 2

09:00–10:00 Відеоогляд матеріально‐технічної бази, що використовується під час реалізації ОП

10:00–10:30 Підготовка до онлайн зустрічі 7

10:30–11:15 Онлайн зустріч 7 із адміністративним персоналом

11:15–11:45 Підведення підсумків онлайн зустрічі 7 і підготовка до онлайн зустрічі 8

11:45–12:30 Онлайн зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами

12:30–12:45 Підведення підсумків онлайн зустрічі 8

12:45–13:45 Обідня перерва

13:45–14:00 Підготовка до резервної онлайн зустрічі

14:00–14:30 Резервна онлайн зустріч

14:30–15:00 Підведення підсумків резервної онлайн зустрічі

15:00–15:45 Робота з документами

15:45–16:00 Підготовка до фінальної зустрічі

16:00–16:30 Фінальна онлайн зустріч

16:30–17:00
Підведення підсумків фінальної онлайн зустрічі і підготовка до третього дня роботи
експертів

День 3

09:00–17:00 «День суджень» – внутрішня онлайн зустріч експертної групи



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

1.1 Чітко сформульовані цілі
1.2 Залучення стейкголдерів

1.3 Урахування тенденцій розвитку спеціальності

1.4 Відповідність стандартові вищої освіти



Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

2.1 Обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)
2.2 Чітка структура
2.3 Відповідає предметній області
2.4 Формування індивідуальних освітніх траєкторій
2.5 Практична підготовка здобувачів
2.6 Набуття соціальних навичок (soft skills)
2.7 Враховує вимоги професійного стандарту
2.8 Співвіднесення фактичного навантаження
2.9 Дуальна форма освіти



Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання

результатів навчання
3.1 Правила прийому є чіткими
3.2 Правила прийому враховують особливості ОП

3.3 Визнання результатів під час академічної
мобільності

3.4 Визнання результатів у неформальній освіті



Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

4.1 Форми та методи навчання
4.2 Інформування здобувачів вищої освіти
4.3 Поєднанні навчання і досліджень
4.4 Оновлення викладачами змісту освіти
4.5 Інтернаціоналізація діяльності ЗВО



Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів
та академічна доброчесність

5.1 Чіткі форми контрольних заходів
5.2 Форми атестації відповідають вимогам стандарту
5.3 Чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів
5.4 Забезпечення академічної доброчесності



Критерій 6. Людські ресурси

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів
6.2 Добір викладачів

6.3 Залучення роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу

6.4 Залучення до занять професіоналів-практиків
6.5 ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів
6.6 ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності



Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси

7.2 Безоплатний доступ до інфраструктури та інформаційних
ресурсів

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я
7.4 Підтримка здобувачів вищої освіти
7.5 Умови для осіб з особливими освітніми потребами
7.6 Чіткі процедури вирішення конфліктних ситуацій



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

8.1 ЗВО періодично переглядає ОП

8.2 Залучення здобувачів освіти до процесу періодичного
перегляду ОП

8.3 Взаємодія із роботодавцями
8.4 Кар’єрний шлях випускників
8.5 Реакція на виявлені недоліки в ОП
8.6 Враховані зауваження і пропозиції попередніх акредитацій
8.7 Культура якості в академічній спільноті



Критерій 9. Прозорість та публічність

9.1 Визначені права та обов’язки всіх учасників

9.2 Оприлюднення для громадського обговорення
проекти ОП та змін до них

9.3 Оприлюднення на веб-сайті ЗВО інформації про ОП



Критерій 10. Навчання через дослідження

10.1 Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим
інтересам аспірантів

10.2 Наукова діяльність аспірантів відповідає напряму
досліджень наукових керівників

10.3

ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в межах
освітньо-наукової програми можливості для проведення
й апробації результатів наукових досліджень відповідно
до тематики аспірантів

10.4 ЗВО забезпечує можливості для залучення аспірантів до
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю

10.5
Наявна практика участі наукових керівників аспірантів
у дослідницьких проектах, результати яких регулярно
публікуються та/або практично впроваджуються

10.6 ЗВО забезпечує дотримання академічної доброчесності у
професійній діяльності наукових керівників та аспірантів







https://naqa.gov.ua



Онлайн-курси України та світу

https://prometheus.org.ua

громадська організація

https://cuesc.org.ua Educational Era
СТУДІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТИ

https://www.ed‐era.com


