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первинно| акредитац1йно| експертизи осв!тньо_профес!йно! програми
''.{к|сть, стандартизац1я та сертиф1кац1я''

!з спец!альност1 152 ''Р1етролог!я та !нформац!йно_вим!рповальна техн!ка''
галуз! зна!!ь 15 ''Автоматизац1я та приладобуАування''

за другим (маг1стерським) р1внем вищо| осв1ти
в Ёац|ональному ун!верситет! б!оресурс!в ! природокористування )/кра|ни

Б|дпов|дно до п|дпункту 20 пункту 2 розд|лу )(9 ''|[рик|нцев| та перех|дн|
полох{ення'' 3акону 9кра}ни ''|{ро вищу осв|ту'' та пункту 4 ''|{оло:кення г|ро
акредитац|то вищих навча.]1ьних закладах та вищих профес|йних у4||лища*'',,
затверд}(еного постановото каб|нету м|н|стр|в }кра|ни в|д 9 серпня 2001 р.
]\ъ978 ''|{ро затвердх{ення ''|[оло>кення г1ро акредитац|то вищих навч€ш1ьних
заклад|в ! спец|альностей у вищих навч€ш1ьних закладах та вищих профес|йних
училищах'', з мето}о г1роведення первинно| акредитац|йно| експертизи осв|тньо-
профес|йно? прощами ''9к|сть, стандартизацтя та сертиф|кац|я'' |з спец!альност|
|52 ''1!1ещолог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка'' галуз| 3нань 15
''Автоматизац|я та приладобудування'' за другим (маг|стерським) р|внем вищо|
осв|ти в Ёац1ональному ун|верситет| б|оресурс|в | природокористування
9кра|ни та нак€ву Р1|н|стерства осв|ти | науки }кра!ни в|д 2\.|1.2018 Р.,
]х1ч2009-л експертна ком|с|я у оклад|:

|олова ком!с![: Банько Болодимир Р1ихайлович * професор кафедри
|нформац|йно-вим|ртовальних технолог|й Ёац|онального
''.[1ьв|вська пол|техн|ка'', доктор техн|чних наук' професор;

ун|верситету

9лен ком!с!!: €идоренко Флена Болодимир|вна _ професор кафедри
товарознавства' управл|ння безпечн1стто та як|стто 1{и|вського нац|он€ш1ьного
торговельно-економ|чного ун1верситету, доктор техн|чних наук' професор

у пер|од з 26 листопада по 28 листопада201'8 року розглянула подан| матер|али
та г!ровела акредитац|йну експертизу провад)кення осв|тньо| д|яльност| в
}{ац|ональному ун|верситет| б|оресурс|в | природокористування }кра!ни
(надал| нуБ1п }кра|ни), пов'язану з п|дготовко}о здобуван|в вищо| осв|ти за
осв|тньо-профес|йно}о прощамо1о ''!к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я'' |з
спец1альност| 152 ''Р{етролог|я та 1нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка'' галуз|
знань 15 ''Автоматизац|я та приладобудування'' на другому (маг|стерському)

р|вн| вищо| осв|ти. у ход| експертизи ком|с|я перев|рила та проана-гт|зувала
подан| матер|али стосовно фактииного стану кадрового' навчаг{ьно_
методичного' матер|ально-техн!нного, |нформац1йного забезпеченн'1, як|сних
характеристик п|дготовки фах|вц|в, внутр|тшньо? системи забезпеченн'1 якост1
осв|тньо| д|яльност| закладу вищо| осв|ти та його в!дпов|дн|сть установленим
законодавством вимогам.

3а результатами перев|рки встановлено :

[олова експертно| ком;с;1 Банько Б.й.



1. достов!Рн1сть 1нФоРмАц1[, подАно[ нац|онАльним
ун|вшРситвтом Б1оРш,суРс|в 1 пРиРодокоРистувАння

укрд[ни до м|н!стшРствА осв!ти 1 нАуки укрд[ни

Бкспертна ком|с1я ознайомилась з ориг|на;|ами основних установчих
документ|в в Ёац|ональному ун|верситет| б|оресурс|в | природокористуванн'1
!кра!ни.

Ёац|онал ьний ун|верситет
(нуБ1п }кра[ни) е пров|дним
[стор|я нуБ1п !кра|ни бере
в|дд|лення' яке було в|дкрите 30

б|оресурс|в | природокористування 9кра?ни
вищим аграрним закладом осв|ти 9кра|ни.
св|й початок в|д с|льськогосподарського

вересня 1898 р. у 1(и|вському пол|техн|нному
|нститут| | трансформувалось в 1918 р.у с|льськогосподарський (ащоном|нний)
факультет. Ёа баз| цього факультету в 1922 роц| у структур| кп1 було створено
1(и?вський с|льськогосподарськутй |нститут (ксг1), який з |923 року став
самост|йним вищим навч€ш{ьним зак.т1адом.

у 1930_1934 рр. на 6аз| 1{и|вського с|льськогосподарського |нституту
сформувалися | розпонали сво}о д|яльн|сть 1{и]вський агроном|чний |нститут,
1{и]вський агро|нхсенерний |нститут шукрово| промисловост| та
Агроеконом|чний |нститут, як| було згодом реорган|зовано в самост|йн|
науково-досл|дн| |нститути та факультети.

у |954 р. 1{и|вський о|льськогосподарський |нститут було об'еднано з
}кра!нським л|согосцодарським |нститутом в единий навчальний заклад
}кра|нську с|льськогосподарську академ|то.

1{и|вський л|согосподарський |нститут розпочав свою |стор|то в 1840 р. з
л|сного факультету 1нституту с|льського господарства | л|с|вництва в
Р1аримонт| (|{ольща), який згодом (|862 р.) перебазувався до
м. Ёовоалександр|| (тепер м. |{улави). Ёа початку |{ертшо| св|тово| в|йни
(|914 р.) Ровоалександр|йський |нститут с|льського господарства | л|с|вництва
переведено до м. )(аркова, який з 1921 р. став )(арк|вським |нститутом
с|льського господарства 1 л|с|вництва. у 1930 р. л|совий факультет
)(арк|вського €[1 об'сднали з л|со1юкенерним факультетом 1{и|вського €[1 в

результат| утворився !кра!нський л|сотехн|чний |нститут, який в цьому >к роц|
було реорган|зовано в 1{и]вський л|согосподарський |нститут.

у 1956_|962 рр. !кра|нська с|льськогосподарська академ|я входила до
складу !кра|нсько? академ|| с|льськогосподарських наук як !| навч€[шьна
частина.

у |957 р. в {| структуру введено 1{и]вський ветеринщний |нститут, що
бере св|й початок з ветеринарного факультету 1{|{1 (1920 р.), вид|леного у |921
роц| у самост|йний вищий навчальний заклад 1{и|вський
зоотехн1чний !нститут, з якого у'1930 р. виокремився 1{и!вський
|нститут.

3 |962 р. !кра|нська с|льськогосподарська академ|я
п|дпорядкування 1\:1|н|стерства с|льського господарства €Р€Р.

ветеринарно-
ветеринарний

перейтшла в

[олова експертно| ком|с1| Банько Б.]!1.



у |982 р. при }кра!нськ|й с|льськогосподарськ|й академ1| 6ула створена
Б1нницька ф|л|я, яку в 1991 роц| перетворено в самосттйний |нститут (тепер
Б|нницькийнац|она;тьнийацарнийун|верситет).

у 1985_1990 рр. }кра|нська с|льськогосподарська академ|я надавала
допомогу та координувала д|яльн|сть щодо створення с|льськогосподарського
|нституту в м. |[номпень (1{амбодх<а).

Ёа баз1 !кра!нсько| с|льськогосподарсько? академ|? у серпн| |992 р.
створено }кра|нський дерх<авний ащарний ун|верситет, якому постаново}о
Берховно] Ради !кра|ни в|д 29 липня \994 р. ]\ъ 158 надано статус
нац|онального. 3 того часу в1н |менувався Ё{ац|ональний ащарний ун|верситет
(нАу) |, зг1дно з постаново1о 1(аб|нету й|н|стр|в !кра!ни ]\ъ 387 в|д 1 червн'1
|995 р., перебував у функц!ональному управл|нн| 1(аб|нету 1\:1|н|сщ|в }кра|ни.

|{остановами 1{аб|нету 1!1|н!стр|в }кра?ни в|д 23 кв|тня |996 р. }Ф 448 та
в|д29 травня 1997 р. }Ф 526 до складу нАу передано Ё!х<инський (9ерн|г|вська
обл.) та Берех<анський (?ерноп|льська обл.) агротехн|чн| коледэк|, 1рп|нський
економ|чний техн|кум, Боярський, Ёем1шла]вський (!{и!вська обл.)
с|льськогосподарськ| техн|куми, а п|зн|тпе 3ал|щицький с|льськогосподарський
техн|кум (1ерноп1льська обл.), 1{римський агротехнолог|чний ун|верситет,
|[рибре>кненський аграрний колед)к' (римський техн|кум г|дромел|орац|| та
механ|зац|| с|льського господарства' 1{римський агропромиоловий коледх{'
Бахнисарайський буд|вельний техн|кум, науково-досл|дне господарство
<1(омунар)), науково-досл|дний плем|нний птах|вничий завод |м. Фрунзе (АР
1{рим), Бобровицький аграрно-економ|чний техн|кум (9ерн|г|воька обл.) |з

збере>кенням за ними права }оридично| особи. 9 |999 роц| 1рп|нському та
Ёем|тпа|вському техн|кумам за результатами акредитац|| було надано статус
коледж|в ' 0 ! 2000 р. Ё|>кинському та Берех<анському коледжам - статуо
|нститут|в.

}казом |{резидента !кра?ни в|д 14 щудня 2000 р. }Ф 13з8 <<|{итання

Ёац|онального аграрного ун|верситету) та |[остановото 1(аб|нету \4|н|стр|в
}кра{ни в|д 1 березня 200\ р. )Ф 202 <<||ро Ёац|ональний аграрний ун|верситео>
нАу отримав статус державного самоврядного (автономного) вищого
навч€ш1ьного закладу та ряд |нтпих повнова)кень.

Ёаказом ректора нАу ]\ъ80 в|д 2.0з.2001 року зм|нено назву
3ал|щицького техн|куму на 3ал|щицький дер>кавний аграрний коледж
|м. €. )(рапливого нАу. у 2004 роц| Боярський с|льськогосподарський
техн|кум Ёац|онального аграрного ун|верситету наказом ректора ]\гч 360 в|д
16.07.2004 року реорган|зовано в Боярський колед)к еколог|| | природних
ресурс|в Ёац|онального ащарного ун|верситету. Ёаказом ]'{р 22 20.0|.2005 року
створено в|докремлений структурний п|дрозд|л нАу - <<Боярський коледх{
еколог|| | природних ресурс|в>>.

Розпорядя{енням 1{аб|нету й|н|стр|в 9кра!ни втд 02.10.2003 р. }Ф 584-р в
склад| Бац|онального ащарного ун|верситету утворено 9кра?нську лаборатор!то
якост| | безпеки продукц|! агропромислового комплексу.

Ёа п|дстав| розпорядження !(аб|нету 1\:1|н|стр1в 9кра|ни в|д 28.07.2004 р.
)\э 517-р., сп|льного наказу 1!1|н|стерства ащарно| пол|тики !кра!ни та

[-олова експертно| ком1с1| Банько Б.}1.



[ац|онального ащарного ун|верситету в|д 18.08.2004 р. ]ф з04|з77 створено
|{|вденний ф|л|ал <<1{римський ащотехнолог|чний ун|верситет>> Ёац|онального
аграрного ун|верситету (АР 1{рим, м. €|мферополь, смт. Аграрне)
структурний п|дрозд|л з окремими правами торидиино| особи на

як
баз1

1(римського дер)кавного ащотехнолог|чного ун|верситету, що
л|кв|дуеться р€вом |з його структурними п|дрозд|лами (Фрдена 1рудового
9ервоного [{рапора агропромисловий колед>к, Бахнисарайська ф|л|я ФрАена
1рудового 9ервоного |{рапора агропромислового колед)ку' |{рибрежненський
техн|кум, техн|кум г|дромел|орац|? та механ|зац1| с|льського господарства).

3г|дно з розпоряд)кенням 1{аб|нету &1|н1стр|в 9кра!ни в|д |4.02.2007 р.
)Ф 47-р <|{ро реорган|зац|то йукан|вського державного ащарного коледжу)
Р1укан|вський дерх{авний ацщний коледэк було приеднано до Ёац|онального
аграрного ун|верситету.

3г|дно з постановото 1{аб|нету й|н|стр|в }кра!ни втд27.08.2008 р. !{э742
було утворено !кра!нський навч€[пьно-науковий |нститут |нформац|йного 1

телекомун|кац|йного забезпечення агропромислово| та природоохоронно!
галузей економ|ки як в|докремлений структурний п|дрозд|л Ёац|онального
аграрного ун|верситету.

.{ля розтширення навнально|, досл|дницько| та |нновац1йно| д1яльност|
Ё{ац|онального аграрного ун|верситету з мето}о задоволення г!отре
агропромислово|, природоохоронно| та |нтпих галузей економ|ки, а тако)1{
врахов}.}очи необх|дн|сть адаптац|| тако| д|яльност| до вимог м|т<народних
орган|зац|й досл|дницьких ун|верситет|в |[остановото 1(аб|нету й|н|сщ|в
9кра!ни в|д 30 х{овтня 2008 р. }Ф 945 Ёац|ональний ащщний ун|верситет
перейменовано в Ёац|ональний ун|верситет б|оресурс|в | природокористування
!кра!ни (нуБ1п !кра}ни).

1_{|сто )к постаново}о затвердх{ено склад наглядово| ради ун|верситету |

внесено зм|ни та доповнення до його €татуту. 9н|верситет в|дпов|дно до
статусу вищих навча-]1ьних заклад|в мае 1! р|вень акредитац||, е закладом
досл|дницького ту1||у, який провадить осв|тнто, науково-досл|дну' науково-
|нновац|йну' навч€!-г|ьно-виро бнину та |нформац|йно-консультац|йну д|яльн|сть,
спрямовану на розроблення су{асних проблем науки про )киття 1 навколитпнс
природне середовище' використання, в|дтворення та з6а;тансований розвиток
б|оресурс|в н€}земних 1 водних екосистем' запровадх{ення нов|тн|х
природоохоронних агро- 1 б|отехнолог|й, технолог|й в|дрод)кення безпечност|
та родтоност| грунт|в, енергозбер|гатоиих ащотехнолог|й, еколог|чного 1

правового менед)кменту в с|льськ|й м|сцевост|, зд|йснення мон|торингу 1

контролк) за дотриманням стандарт|в, як|стто 1 безпекото с|льськогосподарсько|
продукц||, продукт|в !1 переробки та довк|лля.

у 201,5 Роц| зм|нилася структура ун1верситету. Ёин| до складу
ун1верситету входять з навчйьно-наукових |нститути (нн1 енергетики,
автоматики | енергозбере>кення' ЁЁ1 л|сового | садово-паркового господарства,
нн1 п|слядипломно] осв|ти) та 1з факультет|в, де сьогодн| зд|йснтосться
п|дготовка бакалавр|в за 36 спец|альностями та 55 осв|тн|ми програмамйй, 1{Ф

забезпечус кадрову потребу фах|вц|в А|{1{.

[олова експертно| ком|с|| Банько Б.}1.



|{остановото 1{аб|нету Р1|н|стр|в 9кра|ни в1д 0з.02.20\0 р.]ч[ч 76
Ёац|ональний ун|верситет б|оресурс1в | природокористування !кра!ни
п|дтверАив статус самоврядного (автономного) досл|дницького нац|онального
ун1верситету

€труктурн! п!дрозд1ли Ёац!онального ун|верситету б!оресурс1в ;
природокористування )/кра!ни: |нститути, центри, факультети, позабазов|
структурн| п|дрозд\ли

3 метото використання |нтелектуа-]1ьного багая<у науково-педагог|нного
пероон€[шу нуБ1п !кра|ни, роз1ширення напрям|в науково| | навчально|
д|яльност1 та для координац|| науково-досл|дних, досл|дно-конструкторських,
технолог1чних роб|т, |нформац|йно-консультативного | серв|сного забезпеченн'{
галузей з виробництва продовольства, та з мето}о п|дсилення навнально|,
науково? та |нновац|йно| окладових в ун|верситет| щодо якост| б|оресурс|в |

безпеки т{иття та на п|дстав| р|тпення вчено| Ради та нак€ву ректора в1д |6
л}отого 200| р. м 15 та перейменований на п|дстав| р|тпення вчено| Ради
ун|верситету протокол ]\ъ 9 в|д 29.04.20|0 р. було створено факультет
харчових технолог!й та управл!ння як1стю продукц|! А||(.

[о складу факультету входять 3 кафедри, 5 навчальних лаборатор|й та 4
навча-]1ьно -науково _виро бн ичих лаборатор|й.

Факультет зд|йснтое п1дготовку висококвал|ф1кованих фах|вц|в за ос
<<Бакалавр) та <1!1аг|стр) для хариово| та г|ереробно| галузей та з питань якост|,
стандартизац1| та сертиф|кац|| продукц|т Апк }кра|ни.

1{онцепц|я осв|тньо| д|яльност| факультету полягае в наотупних засадах:
профес|йне управл|ння питаннями якост|, безпеки, стандартизац|| та
сертиф|кац|! с1льськогосподарсько| продукц|? в пер|од !т виробництва,
транспортування' переробки, збер|гаътття | реал|зац||; створення еколог|чно-
безпечних технолог1й виробництва, переробки та збер|гання продукц|| А|{!(;
створення сучасних метод|в управл|ння як|стто та безпекото сировини та
харчових продукт|в; роз1ширення використання €ш1ьтернативних вид|в сировини
та енергонос1|в для одержання харчових продукт|в; розробка' удосконы1ення та
введення у практику наукових метод|в та 1нновац|йних технолог|й, як| б
забезпечува{[и виробництво як|сно] та безпечно| продукц||; адаптац|я
навч€}_г[ьних план|в | прощам п|дготовки фах|вц|в до умов майбутньо?
д|яльност|; п|дготовка висококвал|ф|кованих фах|вц|в з харчових технологтй та
якоот|, стандартизац|] 1 сертиф|кац|| продукц|т Апк.

3усилля вчених факультету спрямован| на проведення фундамента-]1ьних
досл|дх<ень та прикладних наукових та науково-техн|чних розробок в област|
нов1тн|х наукосмних технолог|й на основ| прогнозування х|м|чних модиф|кац|й
харчових нутр|снт|в, вивчення сучасного х1м1чного складу
с1льськогосподарсько| сировини та його зм|н в процес| переробленн'{ сировини
та виготовлення харчових продуйт1в; обгрунтування технолог|чних параметр|в
виробництва, розроблення нормативних | технолог|чних документ|в для
забезпечення цромислового виробництва харчових продукт|в.

}1об|льний завод для виробництва дизельного б|опалива з рослинних
ол|й, розроблений пройшов дер:кавн| приймальн! випробування | ефективно
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прац}ос у м. хмельницькому. паливо в|дпов|дае в|тчизняним | европейським
стандартам.

Ёауковц| кафедр факультету творчо сп|впрац}о}оть з науково-досл|дними
установами }кра|ни, нАн !кра?ни та нААн }кра!ни, п!дтримутоть т|сн|
зв'язки |з спор|дненими навч€[г{ьними закладами 9кра!ни, кра!н €вропейського
€отозу та €Ё!.

Факультет такох{ лриймае активну участь у ряд| м|х<народних проект|в |

зарекомендував себе як профес|йний та надтйний партнер. €еред проект|в сл|д
вид|лити: сп|впраця з компан|сто <<5сап|ауошо ({ан|я); взяття уиаст| у рамках
м|жнародно| сп|вшрац| з компан|ето <<Р1огунц|я-}кра|но; взяття унаст| у
Р1|х<народному трен|нгу по функц|онш1ьним |нгред|снтам з компан|ето
1шшАко' |!ольща, з 1{онцерном кБеагвРоо6|п9ге6|еп1в>; беруть участь у
проект| !н|пропетровсько| торгово-промислово| лалати "|[рактинн1 аспекти
сп|впрац| з €€'' сп|льно з |{осольством Беликобритан!!.

Ёауковцями факультету заг1очатковано проведення в навч€ш1ьному
процес| п|дготовки маг|стр|в <1!1айстер-клас|в> пров|дних компаутй, експерт|в,
виробник|в та закордонних вчених: концерн тшу5шо компан|я
1ес1тп|са1йапа9егпеп15егу|се, <<йогунц|я-1нтеруо>), <<$сап{1ауоцр> та |н.

Ёин| факультет створ}ос найсунасн|тшу матер|альну базу для навч.ш1ьного
процесу студент1в, А$$ виконання маг1стерських 1 асп1рантських прощам 1 для
практинно| п|дготовки майбутн|х сшец|ал|ст|в у навч€ш{ьно-досл!дних
господарствах ун1верситету.

Ёац|ональний ун|верситет б|оресуро|в | природокористування }кра!ни с
головним навча^]1ьно-методичним центром ащарно? осв|ти }кра|ни.

Бпровадж(ення наукових розробок у виробництво зд1йснпосться
!шляхом:

- передач| &1|н1стерству аграрно? пол|тики та продовольства !кра!ни,
Р1|н|стерству осв|ти | науки !кра?ни, |ншлим м|н|стерствам' в|домствам та
орган1зац|ям науково-виробничих | науково-методичних рекомендац|й з питань

розвитку агропромислового та природоохоронного комплексу дер)кави;_ г{асть у розробц| проект|в закон|в 9кра!ни та |нтпих нормативно-
правових акт|в, що регламентутоть д|яльн|сть ащопромислового виробництва;

передаи| окремим коршорац|ям, установам' орган|зац|ям г!рава на
використ ання об' ект|в права |нтелектуально| власност|;

апробац|| розробок вчених ун|верситету у навчаг{ьно-наукових
виробнииих центрах Ё!Б||{ !кра!ни.

Ёауков| розробки вчених ун1верситету с вагомим внеском у розвиток
агропромислового ком11лексу кра|ни. Биконання 1широкого спектру досл|дкень
у г€!"лузях фундамент3ш1ьних наук' с|льського, л|сового | водного господФства,
ветеринарно| медицини, охорони довк|лля тощо забезпечу1оть понад 291з
науково-педагог|чних прац1вник|Ё, як| проводять науков| досл|шкення, 428 -
доктори наук | професоРи,1850 - кандидати наук | доценти. €еред науковц!в: 2

- академ|к|в та член|в-кореспондент|в ЁАЁ }кра!ни |

член щомадських академ|й, 22 _ заслу)кен| д|яч1 науки |

заслужених прац|вник|в вищо| 1школи | осв|ти, с|льського

- [еро? }кра?ни, 39
нААн !кра|ни, 51 -
техн|ки 9кра|ни, 45 -
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господарства, культури !кра?ни, |7 - лауреат|в державних прем|й !кра!ни. }
виконанн| досл|дх<ень тако}к беруть участь 26 докторант|в, 590 асп|рант|в,
понад 50 прац|вник|в науково-досл|дних станц1й та навч€ш1ьно-досл|дних
господарств.

|{р|оритетн|сть наукових досл|дтсень ун|верситету п|дтвердя{ена
отриманими за останн| десять рок1в 246з авторськими св|доцтвами | патентами
на винаходи. 3а цей пер|од у виробництво впровад}кено 1147 наукових
розробок учених ун1верситету.

3добутки вчених ун|верситету пост|йно представля}от ься на м1экнародних
с|льськогосподарських виотавках-ярмарках | щор|чних м|х<народних виставках
навч2ш1ьних заклад|в осв|ти.

]акот< Ёац|ональний ун|верситет б|оресурс|в | природокористування
}кра!ни е базото для проведення багатьох м|т<народних | в|тчизняних
конференц|й, симпоз|ум|в, конщес|в, сем|нар|в тощо.

Р1ае сво| науков| виданн$, ! 1.и. зб|рник наукових праць <<Ёауковий
в|сник нуБ1п }кра|ни>> | науковий журнал <<Б|оресурси 1

природокористування), як1 вклтонен| до перел|ку фахових видань !кра!ни,
зб|рник наукових праць <Ёауков| прац| |{|вденного Ф|л|алу Ё{9Б1|{ }кра|ни
<<1{римський ащотехнолог|чний ун|верситет)>, науково-виробнияий т{урнал
<€утасне птах|вництво), бтолетен| завер1шених наукових розробок <Ёаука та
|нновац|| в Ё}Б||{ !кра|ни> та <Бчен1 нуБ1п 9кра|ни для А|{1{ 1{и|всько]
област|>, електронн| >курнали: <Ёауков| допов|д| Ёац|онального ун|верситету
б|оресурс|в | природокористування }кра!ни>, який 3атвердх{ений вАк !кра?ни
як науковий фаховий )курнал |з с|льськогосподарських, ветеринарних,
б|олог|чних | техн|чних наук, <<Бнергетика | автоматика>>, який затверджений
вАк 9кра!ни як науковий фаховий >курн€!-г1 з техн|чних наук' м|жнародний
електронний хсурнал <Б|оресурси планети | як|сть )киття)' <3б1рник наукових
праць для студент|в (слухан|в) нуБ1п }кра!ни>.

€п|льно з |нститутом м|кроб|олог|| | в|русолог|| |м. д.к. 3аболотного
нАн }кра}ни ун|верситетом видасться науковий <1\:1|кроб|олог!чний >курна.]1)' з
пп <<Бидавнине представництво <<|[аралель>> науково-практинний х{урнал
<<|{родовольча |ндустр|я Апк).

[{л!дна сп|впраця з пров|дними ун!верситетами св!ту сг1рияла

реформуванн}о системи осв|ти нуБ1п }кра!ни в1дпов|дно до ринкових
в1дносин 1

ун|верситети
ун|верситет

адаптац|я ]' до вимог пров|дних ун|верситет|в св|ту. Ава
с1шА (гштат|в Айова - \996,2011рр. 1 [у!з|ана - 1998, 2009 рр.),

м. [ент (1{орол|вство Бельг|я,
2002 р.) | ун|верситет |м. [умбольдта (Ё1мениина) визнал|4 систему осв|ти
нуБ1п }кра|ни як таку, що в|дпов|дае ]х вимогам. 3а значний внесок у справу
м|х<народного визнання системи осв|ти нуБ1п !кра|ни 35 професор|в

ун|верситет|в-партнер|в отрималй звання <<|{очесний доктор нуБ1п }кра|ни> |

54 - звання <<|{оче сний прфесор нуБ1п 9кра?ни>>. 9 пер!о д 2006-201 1 рр. 6ули
ш|дписан| 1!1еморандуми про мо>клив|сть отримання подв|йного диплому
нуБ1п !кра|ни та ун|верситет|в: прикладних наук Байентптефан (ФРЁ{) за
прощамо}о мвА, прикладних наук Анхальт за прощамо}о мРА, за
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маг|стерсько}о прощамо}о в г€ш1уз| рослинництва Баген|нген (Ё{|дерланди) в
галуз| науки про навколи1пне середовище, |м. |умбольдта.

0сновними м1жснародними проектами (програмами) нуБ!п )/кра!ни
€:

* сп|льний м|хснар одний проект за прощамото [емпус кЁ{авн альний план
за спец|альн|стто <Фхорона навколи1шнього середовища) - Б]х1А6&А>;

багатомовного оф!ц|йного веб-сайту ФАФ ФФЁ>;
- проект техн|чного сп|вроб|тництва з ФАФ (оон) <Р1|с|я оц|нки задач та

пощеб пов'язаних з науковими та анал|тичним супроводом контролто харново|
0езпеки продукт1в);

- проект 7-| Рамково| |{рощами (РР7) <Б|оенергетика €вропи>>;

- проект <<[нновац\йний центр <<€вросело - {)0 стол|ття>>;

проект <<3ниэкення ризику катастроф|чних л|сових по}ке)к у зон|
в|дну>кення 9АЁ€>> з €льським ун|верситетом, €Б1{ оон, [лобальним !ентром
мон|торингу пох{е)к;

сп|льн| двосторонн| прощами в гащз| с|льського господаротва та
|нновац|йного розвитку з Ё{ац|онштьним центром продовольио| та ащарно|
пол|тики с1шА.

Бипусковото кафедрото |з п|дготовки фах|вц|в ос <<1!1аг|стр>>

спец|альност| 152 <1!1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>

осв1тньо] програми <<-{,к|сть, стандартизацтя та сертиф|кац|я> е кафедра
стандартизац!! та сертиф!кац|| с1льськогосподарсько[ продукц!!.

1{афедра стандартизац|| та сертиф|кац|? с!льськогосподарсько|
продукц|| створена на п|дстав| р|тпення Бчено| ради за наказом ректора в|д
20.06.2001 р. м 267 для забезпечення п|дготовки фах|вц|в з якост|,
стандартизац|| та оертиф|кац||. Фсоблив|стто п|дготовки фах|вц!в е в|дкрит|сть,
багатовекторн|сть, гнутк|сть | багатовар|антн|сть в кох{н|й сфер| д|яльност|.

|[рощама п|дготовки маг|стр|в за спец|альн|стто "_$,к|сть, стандартизац\я
та сертиф|кац|я'' за оц|нкото м|экнародно? орган1зац|| з! стандартизац1? 15Ф у
2009 роц| ув|йшла до п,ят!рки кращих у св|т!.

Фсновними напрямками наукових досл|ркень кафедри с вир|тшення
питань щодо:

. гармон|зац|| нац|ональних стандарт|в до р|вня м|я<народних на
продовольство та технолог|] його одержання | переробки;

. вдоскон€ш1ення вимог нац|ональних стандарт|в з систем управл|ння,
як| б забезпечували рац|ональне використання ресурс|в та задовольн'1ли висок|
вимоги щодо якост| продукц|| на виробництвах ащарно| галуз|;

популяризац|| серед виробник1в 1 фах|вц|в наукових | практииних
засад менедх{менту якост| як основи системного | ефективного розвитку галуз1;

. удоскон€ш!ення порядку проведення процедури в|дпов|дност1
третьо1о стороното з мето}о надання спо)кивачам точно|, правдиво| | об'ективно?
оц|нки щодо об'скта досл|дження.

3а пер|од 200\-2018 рр. сп!вроб|тниками кафедри розроблено б|льтше 50
нац|ональних стандарт|в, з яких 45 прийнято | надано чинност| на територ|?
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9кра!ни, останн| готу1оться до опубл|кування; опубл|ковано 3 п|друнники та 9
навч€ш1ьних пос|бник|в з
пос|бник|в, \73 статт1, 327
б|льтше 250 тез допов|дей з1

1{урси навч€ш1ьних дисципл|н для |ноземних
англ1йсько}о мово}о.

Бипускники спец|альност| займатоть кер|вн|
переробних п|дприемств, фармацевтичних виробництв, торг|вельних мерех{,

!ер>кпродспо)кивслркб|, Ёац|онального органу стандартизац||, }и1|х<народно|

ф|нансово1 корпорац11' тощо.
Фсв|тня д|яльн|сть ун1верситету реал|зусться в|дпов|дно до наступних

закон|в та законодавчих акт|в }кра{ни:
- 1{онституц|| 9кра|ни;
- 3акону 9кра}ни <|{ро осв|ту>;
- 3акону }кра!ни <<|{ро витл]} осв|ту>>;

- |{останови 1{аб|нету 1!1|н|стр|в 9кра|ни в|д 30 грудня 2015 р. }Ф
1187 <|{ро затверд}(ення .[{|ценз|йних умов провадження осв|тньо| д|яльност|
заклад|в осв|ти>>;

- |{останови 1{аб|нету }и1|н|стр|в 9кра!ни в|д 9 серпня 2001 року !\Ф

978 к|{ро затвердя{ення |{олот<ення про акредитац|то вищих навч€!шьних
заклад|в | спец|альностей у вищих навч€ш1ьних закладах та вищих профес|йних
училищах);

- Баказу Р1|н|стерства осв|ти ! науки }кра!ни в|д 13 червня 2012 року
]\ъ 689 <|{ро деря<авн| вимоги до акредитац|| напряму п|дготовки, спец|альност|
та вищого навч€ш[ьного закладу);

_ Аер)кавних буд|вельних норм <БуАинки 1 спорули. Будинки та
споруди навча[1ьних заклад|в> !БЁ в .2.2-з -97 .

|[оказники д|яльност1 Ё}Б1|{ }кра|ни наведено у таблиц| 1.

[[одан| коп|| засновницьких документ|в п|дтверд)кено наявн|стто
ориг|нал|в.

щифом мон !кра!ни, 27 навч€[пьно-методичних
тез допов|дей,45 методичних вказ|вок з дисципл|н,
студентами.

Ёа кафедр| навча}оться студенти |з [1в||, ?уреинини, 1уркмен!стану.
студент1в виклада}оться

шосади у в|дд|лах якост1

Бшсновок" експер7пна колс]с!я конс7па7пу€, що орше!налш ус!х
ёоку;иентп!в, лсатпер!алш акреёштпац[йноео салсоанал!зу щоёо

3асновнццькцх
акреёштпац![

осв1тпньо-профес!йно1' проералцц "-$к!с7пь, с1панёартпизац!я тпа сертпшф!кац!я" !з
спец!альностп[ 152 "\т|етпролое[я тпа |нфор:иац!йно-вш;и!ртовальна тпехн]ка" еалуз!
знань 15 "Авчпол,1атпшзац!я 7па пршлаёобуёування" за ёруаш;и (лсае|стперськтллс)

р!вне;и вшщо[ осв]тпш в [{ац!онально^4у ун!версштпетп! б!оресурс!в !
прироёокоршс7пування {кра||нал в!ёпов!)атотпь }!!ценз!йнш]'' у]иова1и проваёоюення
осв]упньо[ )!яльносуп! заклаё]в осв!тпш тпа [ерэюавн1,!л4 в1.|л!о?ап! ёо акреёштпац!['
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природо кооистування ни

;\! |{оказники д|яльност1
1(|льк|сн|
параметри

1

[1|цензований обсяг зак.т1аду вищо] осв|ти (ос|б)

у т.ч.за осв1тн1ми ступенями:

-бакалавр (ос1б)
перел|к 2006 5575
перел1к 20|5 6185

-маг|стр (ос|б) 5492

2

(|льк|сть студент|в, слухан|в разом:
у тому числ| за формами навчання:
-денна (оина) (ос1б) \\4\|
- заочна' дистанц|йна (ос|б) 4618

э

(|льк|сть навч€[]1ьних груп (одиниць):
- денна 46з
- заочна 256

4

(|льк|сть спец|альностей, за якими зд|йснтоеться
п|дготовка фах|вц|в (одиниць):

г т. ч. за осв|тн|ми ступенями:

- бакалавр (одиниць)
:ерел|к 2006 з|
:ерел|к 2015 з8

- маг|сщ (одиниць) з6

5
(|льк|сть кафедр (одиниць): 110
3 них випускових (олинишь): 90

6 (|льк|сть 1нститут|в та факультет|в (одиниць): \6

7

3агальн| | навчальн| площ| буд1вель (кв. м.)
] них:
власн| (кв. м.)' \729\\

-орендован| (кв. м.): 296

8
[авчальн| площ|' як| здатоться навчсш1ьним
]акладом в оренду (кв. м.) 546

[аблиця 1

3 агальна характер истика Ёац|онального ун|верситету б|оресурс|в |

9коа|
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2. ФоРмувАння контингшнту здоБувАч|в вищот осв!ти
€вро|нтеграц|йн| нам|ри !кра!ни та процес гармон|зац|| укра}нського

законодавства з нормами та правилами €вропейського €отозу вимага}оть
застооування заг€[}1ьно€вропейсько] системи управл1ння безпечн|стто харчових
продукт|в.

Б }кра!н| розпотато процес реорган|зац|| в дерхсавн|й систем| контролто
та нагляду за безпекото | як|стто харчових продукт|в. Реформа потребус
наявност| висококвал|ф|кованих спец|ал|ст|в з контрол1о якост| та безпеки
сировини, ус|х етап|в технолог|чного процесу, сан1тарно-г|г|ен|чного контролк)

-виро0ництва та управл1ння як1ст}о харчово1 продукц:[, у тому числ1
спец|ального, д|стичного та дитячого призначення.

3а цих умов с необх|дно}о система п|дготовки квал|ф|кованих фах|вц|в,
здатних зд|йснтовати комплексну експертну оц|нку якост| та безпеки су1ровини,
контрол1овати технолог|чний процес виробництва харново| продукц|] за
критичними контрольними точками' оц|нтовати як|сть та безпеку харново?
продукц|[, виявляти та вида]|яти з ринку фальсиф|ковану та контрафактну
продукц1то.

|{|сля лрийняття зм|н до 3акону }кра!ни <|!ро як|сть та безпеку харчових
продукт|в та продовольчо| сирови11и) ус| виробники харчово| продукц!? в кра!н|
повинн| будуть заг1ровадити сиотему управл|ння безпеки хариово| продукц!|
нАссР. ! раз| невиконання цього положенн'{ переробн| п|дприемства змутпен|
булуть перепроф|лтоватися або ж припинити сво}о д|яльн|сть. Б пертшу чергу'
це стосусться експортертв, а через два роки п|сля прийняття зм|н до закону -
оператор|в внутр|1шнього ринку.

у цих умовах необх|дними е висококвал|ф|кован| фах|вц|, здатн1
зд|йснтовати комплексну експертну оц|нку якост| та безпеки сировини,
контрол1оват|| технолог1чний ттроцес виробництва продукц|| за критичними
контрольними точками, оц|нтовати як|сть та безпеку харново| продукц||,
виявляти та вида]|яти з ринку фальсиф1ковану та контрафактну продукц|то.
1ому у Ёац|ональному ун|верситет| б|оресурс|в | природокористування
!кра!ни зд|йснтоеться п1дготовка маг|отр|в з якост|, стандартизац|| та
сертиф|кац|| с|льськогосподарсько| продукц|| та виробництв.

Фсоблив1стто п1дготовки фах|вц|в з якост|, стандартизац|| та сертиф|кац|]
е те' що на ц}о прощаму вступа}оть випускники р|зних напрямк!в п|дготовки. |т
особлив|ст1о е в|дкрит|сть, багатовекторн|сть, гнучк|сть ! багатовар|антн|сть.
|{ри цьому |сн1тоть суттев| в|дм|нност| у перел|ку виб|ркових дисципл|н
навч€ш1ьного плану прощами для бакалавр|в, як| ма}оть економ|чну осв|ту, в|д
перел|ку виб|ркових дисципл|н профам для бакалавр!в з технолог|иното,
|ня<енерното або б|олог|чното базовото осв|тото.

|{рофор|ентац|йна робота' в 9н|верситет| зд|йснтоеться за такими
формами:

- профес1йна |нформац|я подаеться через м|сцев| заооби масово|
|нформац1| (газети, рад1о, телеканали) про опец|альност|, за якими готус
ун|верситет та правила прийому;
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- по1ширення |нформацтйних матер|ал|в у тшколах !кра|ни;
- використання моя{ливостеи власного оаиту;
- проведення !н|в в|дкритих дверей.
|[рийом вступник|в до ун|верситету на осв|тньо-профес|йн| профами

п|дготовки фах1вц|в осв|тнього ступеня "1!1аг|стр'' денно| | заочно| форм
навчання зд|йснтоеться у л|тн|й пер|од в|дпов|дно до |!равил прийому на
навчання до [ац|он€ш1ьного ун|верситету б|оресурс|в | природокористування
}кра?ни.

3г|дно з |{равилами прийому конкурсний в|дб|р вступник|в, як|
вступа}оть за осв|тн|м ступенем "йаг|стр'', зд|йснтоеться за результатами
вступних випробувань фундамент€ш1ьних та профес|йно -ор|снтованих
дисципл|н та |ноземно| мови.

Формування контингенту студент|в за осв|тньото прощамо}о <<9к|сть,

стандартизац1я та сертиф|кац!я>> зд|йснтова.]1ооь зг|дно з л|цензованим обсягом,
не перевищу}очи 50 ос|б денно| та 50 ос|б заочно| форм навчанн'т.

в нуБ|п 9кра|ни сформована ц|л!сна система профор|снтац|йно| роботи,
що передбаиас низку ефективних фор' | метод|в, здатних вплинути на
профес|йний ви6|р та уг|одобання потенц|йних аб|тур|снт|в з числа уин|всько|
молод| та випускник|в профес|йно-техн|чних навч€ш1ьних заклад|в, коледх<|в для
реал|зац|| ]х мох<ливостей по здобутт}о ступенево| осв|ти. {к!сн| | к|льк|сн|
показники прийому, динам|ка зм|н контингенту студент|в засв|днутоть, з одного
боку, стаб|льну тенденц|то попиту на дану спец|альн|сть, з |нтшого боку,
наявн|сть можливостей збереэкенн'1 чисельност| студент|в. Б той же час' наявн|
вакантн| м|сця для вступу до максим€ш1ьного заповнення л|цензованого обсяц
св|дчать про резерви в профор1снтац!йн|й робот| попри об'сктивн| демощаф1нн1
тенденц|].

3 метото забезпечення набору здобуван|в вищо[ осв|ти використовук)ться

р|зн| форми | методи профор|снтац|йно| роботи: осв|тн| виставки, рекламн|
ролики' кругл| столи' 6рейн-ринги, шубл|кац|] в засобах масово| |нформац|!.

|{оказники формування та диътам|ку зм|н контингенту здобуван|в вищо| осв|ти

в|добрах<ено у таблиц| 2.
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)11цензований обояг п1дготовки (Аенна/заоина форма

|[рийнято на навчання, всього (ос|б
- денна фоома навчання
в тому числ1 за дер)кзамовленням
заочна Фоома навчання

в тому числ1 за де
- нагород)кених мед'ш1ями, а6о тих, що отрим1}пи диплом з
в|дзнакото

- таких' як1 пройгпли довгострокову п|дготовку ;

- зарахованих на п|льгових умовах, з якими }кладен|
договори на п|дготовку
|1одано заяв за фоомами навчання:

1{онкуро аб{ттт1ент|в на м|сця дер)кавного замовлення:

|1оказники формування контингенту
станда зац1я та се [кац!я>)

{инашп1ка зм1н контингенту студент;в по денн1й
<с$,к!сть. станда 3ац!я та

1аблитм 2
студент|в 3а 0пп <<9к1сть,

\аблиця 3

форм1 навчання за 0пп
|кац|я>>

Бсього стуАент!в на спец|альност1 152(на 1.10 в1дпов1дного

1(льк1оть отудент1в" яких

- за невиконання навч!штьного пла
- за груб1 пору1пення диоципл!ни

зв'язку з переведенням на заочну форму навчання
1н1п1 причини

1{|льк1сть студент|в' як!

веден1 на заочну форму навчання
поновлених на навчання

Бцсновок: експер/пна ко.п|!с]я встпановцла, що форл4ування кон7пшн?ен7пу
зёобуван!в вцщо'' осв'7пш в [{ац!онально.]иу ун!версштпепэ! б!оресурс[в ]

пршрооокоршс/пування укра|нш провоёцтпься на налеэюно]иу р!вн!' 3:и!стп, форллш
! ллетпоёш профор!снтпац!йно|' роботпш, а 1пако)ю як[сн' тпа к!льк!сн] показншк1,!

прцйол4у аб!тпур!снтп!в спр11я1о7пь 3абезпеченн1о нале)юно2о р!вня п!ёеотповкш
зёобуван!в в1ьщот осв!7пц осв]7пньо-профес!йно|' про?ра]иш <<.1к!стпь,
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с/панёар/пштац/я 7па сертпшф[кац!я> спец!альностп! 152 кА4етпролое[я 7па
!нфорллац!йно-вшм!р7овальна упехн]ка> ёруеоео (ллае!стперськоео) р!вня вшщо[
осв]упц. Б тпой эюе час, наявн! вакантпн[ ;и!сця ёля встпупу ёо 

^4аксцмальноео3аповнення л!центовано?о обсяеу св]ёчатпь про ре3ерв11 в профор!снтпац!йн!й

роб отп! попрц о б' ектпшвн! ё елооераф!нн! тпен ё енц!1.

3. ФАктичниу1 стАн кАдРовог0, нАвчАльно-
мштодичного, ш|АтвР|Ально_тшхн1чног о, 1нФ оРмАц1йного

зАБшзпшчвння зАклАду вищо[ освпти тА його
в!дпов|дн|сть устАновлшним зАконодАвством вимогАм

3.1. Б!дпов|дн!сть кадрового забезпечення осв|тньо_профес1йно[
програми ''.{,к!сть' стандартизац!я та сертиф!кац!я'' 1з спец!альност! 152

''1!!етролог1я та !нформац|йно-вим!рговальна техн1ка'' галуз! знань 1 5

''Автоматизац!я та приладобудування'' за другим (маг!стерським) р!внем
вищо! осв!ти

-|!!ценз1йним умовам провад2{(ення осв1тньо{ д!яльност! заклад!в
осв|ти

у нуБ1п !кра|ни створено вс| умови для п|дготовки фах|вц|в з!
спец|альност| 152 <йетролог|я та |нформац|йно-вим1ртовальна техн|ка>>,

осв|тньо| прощами <<{к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я>. 9н|верситет ма€
високий р|вень професорсько-викладацького складу' необх1дний для
забезпечення осв|тянсько| д|яльност| за заявленото спец1альн|стто. |{|дготовку
фах|вц|в з! спец|альност| |52 <1!1етролог!я та |нформац|йно-вим|ртовальна
техн|ка>>зд|йснтос професорсько-викладацький склад кафедр Ёац|онального
ун|верситету б |оресурс|в | природокористув анъ|я 9кра|ни.

Бс| викладач| кафедр, як| забезпечу}оть заявлену осв|тянську послугу'
ма1оть базову фахову осв|ту. [{рофеоорсько-викладацький склад не р|дтше
одного разу на 5 рок|в в|дпов|дно до розпоряд)кення навч,ш1ьного в|дд|лу

ун|верситету проходить п|двищення квал|ф|кац|] у }1Ё1 п|слядипломно| осв|ти
нуБ1п }кра!ни, зво 9кра!ни, закордонних ун|верситетах, науково-досл|дних
[нститутах ЁАЁ 9кра|ни, передових харчових та переробних п|дприсмствах
9кра|ни.

|{|дготовку здобуван|в за осв|тньо_профес|йното прощамо}о <<_{,к|сть,

стандартизац|я та сертиф|кац|я>> |з спец|альност| \52 ''1!1ещолог|я та
1нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка'' галуз| знань 15 ''Автоматизац1я та
приладобудування'' на другому (маг|стерському) р|вн| вищо| осв|ти в
Ёац|ональному ун|верситет| б|оресурс|в | природокористуванн'т }кра|ни
забезпечутоть кафедри: глобально1 економ1ки; романо-германських мов та
перекладу; адм|н1сщативного та ф|нансового права; технолог|| м'ясних, ри6них
та морепродукт1в; стандартизац1? та оертиф|кац|| с.-г. продукц|| (випускова);
процес|в та обладнання переробки продукц|| А|{1{; виробниного та
|нвестиц|йного менедх{менту.

3агальна к|льк|сть лекц|йних годин д[,я п|дготовки здобуван|в вищо]
осв|ти за осв|тньо-профес|йното г1рограмото <<9к|сть, стандартизац\я та
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сертиф|кац|я>) |з опец|альност| 152 ''йетролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна
техн|ка'' галуз! знань 15 ''Автоматизац|я та лриладобудування'' на другому
(маг|стерському) р|вн| становить 320 годин з цикл|в загсш|ьно| та практично| |

профес|йно| п1дготовки, що становить 100% обсягу лекц|йних годин.
285 годин (89,0%) ун|верситет| за285 годин (89,0%) чита}оться нпп, як| працто}оть в ун|верситет| за

основним м1сцем роботи (в тому числ1 за внутр|тпн|м сум|сництвом) та35 годин
(\|%) _ за зовн|штн|м сум|сництвом.

210 лекц|йних годин (7з,4%) чита}оться докторами наук (Баль-|{рилипко
л.в., €ухенко в.}о., €ухенко 1о.г., .{ерев|янко |.|{., |{аламариук 1.|{., )(ом|чак
л.м., 111марцн в.м., Бдовенко н.м.).

9астка науково-педагог|нних прац|вник|в за основним м|сцем роботи ( в
тому числ| за сум|щенням), як| забезпечу{оть г[роведення лекц|й, практичних
(сем|нарських' лабораторних) зан'1ть, зд|йснення наукового кер|вництва
курсовими проектами, р|вень науково| та профес|йно] активност| ко)1{ного з
яких засв|днуеться виконанн'тм за останн1 п'ять рок|в не мен1пе трьох умов'
з€}значених у п. 30 прим|ток -|{|ценз|йних умов провадх{енн'{ осв|тньо?
д|яльност| заклад!в осв|ти становить 100%о.

3.2. 3м1ст п!дготовки здобуван1в вищо| осв!ти
Ёавчальний процес п|дготовки здобуван|в вищо| осв|ти осв|тньо-

профес|йно| прощами <<-{,к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я> спец|альност|
152 <1!{етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>, зд|йснтоеться
в|дпов!дно до вимог та засоб|в д|агностики якост| вищо| осв|ти, розроблених
в|дпов|дно до полох{ень <1{омплексу нормативних документ|в для розробки
складових системи стандарт1в вищо1 осв1ти)).

Фсв|тньо-профес|йна програма п|дготовки маг|стр|в розроблена нпп
кафедри стандартизац|| та сертиф|кац|| с|льськогосподарсько| продукц|| нуБ1п
9кра!ни, затвердх{ена Бченото радо}о нуБ1п 9кра!ни (протокол ш 1 в|д

29.08.2017 р.), введена в д|то з 01.09.201-7 р.
Робочий навчальний план щодо п|дготовки маг|стр|в ук.]тадено за

осв|тньо-профес|йното прощамо}о <<9к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|о з|

спец1€|"льност1

обов'язковим

ун|верситету.

маг|стра в галуз1

складаеться з

якост|, стандартизац|| та

навчапьних дисципл|н

152 <Р1етролог|я та |нформац|йно_вим|ртовальна техн|ка>> за
та виб|рковим компонентами та схв€ш1еното вчено}о радо}о

3агальний обсяг часу за осв|тньо-профес|йното програмо1о п|дготовки
маг|стр|в становить 2700 [ФА., (90 кредит|в за вст$) та тривае 1,5 рок|в.

Робочий навчаг{ьний план складаеться з навч€ш1ьно| |нформац|| перел1ку

нормативних навча-]тьних дисципл|н | практик та забезпечуе набуття системи
знань та вм|нь, необх|дних для формування компетенц|| маг|стра за осв|тньо-
профес|йното прощамо1о <<-{,к|сть, стандартизац1я та сертиф|кац|я>> з|

спец|альност| 1 5 2 <1!1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>.

Биб|рков а частина п|дготовки
сертиф|кац|? в нуБ1п 9кра|ни

[олова експертно| ком1с|| Банько Б.й.



самост|йного вибору
визначасться з€ш1е)кно

зво та вибору студент|в, перел|к цих дисципл1н
в|д маг|стерсько| програми.

годин (45

року

Р{авчання на за осв|тньо-профес|йною прощамо}о завер1пуеться захистом
квал|ф1кац|йно| маг|стерсько| роботи.

Ё{авчанн я на за осв|тньо-шрофес|йно}о прощамо}о завер1пуетьоя захистом
квал|ф1кац|йно| маг|стерсько| роботи.

Ёавчальн ий ллан осв|тньо-профес|йно| прощами <{к|сть' стандартизац|я
та сертиф|кац|я>> спец|альност| 152 <йетролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна
техн|ка>> передбанас так| цикли п|дготовки та розпод|л зм|сц п|дготовки:

цикл заг€ш1ьно| п|дготовки_ 330 академ|чних годин (11 кредит|в);
цикл профес1йно| та практинно! п|дготовки_ 1350 академ|нних

кредит|в).
цикл дисципл|н в|льного вибору студента- 660 академ|чних годин

(22 кредити);
- цикл практично| п|дготовки - 180 академ|иних годин (6 кредит|в).
{о циклу дисципл|н загально! п1дготовки вкл}очено дисципл|ни: д|лова

|ноземна мова, аграрна пол|тика' правове забезпеченн'1 управл|нських р|тпень.
{о циклу дисципл1н профес1йно! та практично| п!дготовки вкл}очено

дисципл|ни: виробниний менед)кмент; досл|дницьк| та |нновац|йн| процеси;
системний п|дх|д та методи шрийняття р|тпень; м|экнародна | рег|ональна
стандартизацтя; управл|ння як|стто; законодавча метролог\я та стандартизац1я;
аудит | сертиф|кац|я; управл|ння як|стто та безпечн|стто с._г. | харново|
продукц|'1; стандартизац1я | сертиф|кац|я с. -г. продукц||.

{о циклу дисципл1н в|льного вибору студента вклк)чено дисципл|ни:
математичне моделтовання систем 1а процес|в; методи забезпечення та
управл|ння як|стто харчових продукт|в; менедх{мент навколи1шнього
середовища; менед)кмент персона-т1у ; г1сихолог1я управл|ння.

{о циклу практинно[ п!дготовки вкл}очена виробнина практика та
виконання маг|стерсько| роботи. Биробнича практика с складово}о частино1о
навч€штьного процесу та продовх{ус його у навч€!г{ьних | практичних умовах.
Фсновното мето}о практик с поглиблення та закр|плення знань' набутих
протягом навчання, розвиток навичок самост|йного вир|тшення г|рактичних
завдань, пов'язаних |з спец|а-гльн|стто, танабуття досв|ду роботи, що е ва)кливим
етапом п|дготовки здобуван|в вищо] осв|ти осв|тньо-профес|йно| прощами
<<-{,к|сть, стандартизац\я та сертиф|кац|л спец|альност| |52 <1\:1етролог|я та
|нф ормац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>.

1аким чином' у навчальному план| п|дготовки здобуваи|в вищо] осв|ти за
осв|тньо-профес|йното прощамо}о '' !к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я>
спец|альност| |52 <1!1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>

реал|зутоться ус| цикли ]х п|дготовки, зм|ст дисципл|н в|дображае сунасн|
тенденц!| в галуз|.

1{оп|| навчштьних план|в п|дготовки здобуван|в вищо! осв|ти 201.7 та 2018
встуг!у осв|тньо_профес|йното [!рощамо}о <<9к|сть, стандартизац|я та
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сертиф|кац|я) спец|альност| 152 <йещолог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна
техн|ка>> надан| в акредитац|йн|й справ|.

1нформац|я щодо наявност| навчальних, робочих навч€[пьних програм |

пакет1в комплексних контрольних роб|т з дисципл|н навч€ш1ьних план|в
п|дготовки здобувач|в вищо| осв|ти осв|тньо-профес|йно| прощами <<-{к|сть,

стандартизац|я та сертиф|кац|я> спец|альност| |52 <Р1етролог|я та
|нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка) наведен1 в акредитац|йн|й справ|.

Ёаведен1 дан| щодо забезпечення навчаг{ьного закладу навч€ш1ьними та

робоними навч€]_г1ьними планами | прощамами з навча.]1ьних дисципл|н
здобуваи|в вищо1 осв1ти осв|тньо-профес|йно| прощами <9к|сть' стандартизац|я
та сертиф|кац|я>> спец|альност| 152 <Р1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна
техн1ка)' в1дпов1да}оть зм1сту п1дготовки та дер)кавним вимогам щодо
акредитац|| за оов|тньо-профес|йното прощамо}о <-{,к|сть, стандартизацтя та
сертиф|кац|я> спец|альност| 152 <йетролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна
техн1ка).

Бшсновок: навчальний процес у [{ац!ональноллу ун!версшупеуп] б!оресурс!в !
зе]0но затпвер0эюено|' вприроёокоршс7пування !кра[нш зё!йснтостпься

ус7пановленол4у поря0ку осв!тпньо-профес!йно|' протрал|ц' навчальнцх план!в,
вцл'о2 нор]'!а7пивншх п1а навчально-л4е7поёцчншх ёокулпентп!в вшщо1' осв!тпш. 3ло!стп
п!0еотповкш з0обувач!в вшщо[ осв!тпц осв!тпньо-профес!йно[ про2рал|ш к'$к]стпь,
стпанёартпшзац!я п1а сертпшф!кац!я> спец!альностп! 152 <Р|етпролое!я 7па
!нфорлсац!йно-вшлс!р1овальна тпехн!ка>> на ёруеопсу (;иае!стперськолсу) р1вн!
в! 0по в ! ё а € в с7п ан о вленцл' в11л'о ? ал4.

3.3. Фрган!зац!йне та навчально_методичне
навчально_виховного процесу
Ёавчально-методичне забезпечення п|дготовки здобуван|в

осв|тньо-профес|йно| прощами <<-{к|сть, стандартизац|я та
спец|альност! |52 <йетролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>

вкл1очае осв|тньо-профес|йну г|рощатугу' навч€!-г1ьний та робоний навча_гтьний
ллани, навчы1ьно-методинн| комплекси з навч€ш1ьних дисципл|н; навчальн|
прощами з ус|х нормативних | виб|ркових навч€ш1ьних дисципл|н, як| вм|щутоть
науков| основи | мету навчатьно| дисципл|ни, зм|ст та структуру дисципл|ни з|

структурно-лог|чното схемо1о | науково-методичним та прощамним
забезпеченням; програму науково-досл!дницько| практики; ш!друнники 1

навч€ш1ьн1 пос|бники з грифом 1\:1|н|стерства осв1ти 1 науки 9кра{ни,
рекомендац|сто Бчено] Ради ун|верситету до друку; !ндив|дуальн| семестров|
завдання для самост|йно[ роботи студент|в з навч€ш1ьних дисципл|н; методиин|
матер|али для студент|в з питань самост|йного опрац1овання фахово|
л|тератури, налисання курсових проект|в (роб1т); |нструктивно-методичн|
матер|али до сем|нарських, практичних | лабораторних занять; контрольн|
завдання до сем|нарських, практичних | лабораторних за|1ять; контрольн|

роботи з навч€ш1ьних дисципл|н для перев|рки р|вня засвоення студентами
навча-]1ьного матер|алу; робонт ллани та програми; |ндив|Ауальн| плани
науково-педагог|нних прац|вник|в; комплекти завдань для пром|х<ного

забезпечення

вищо| осв|ти
сертиф|кац|я>
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стандартизац|т та серту|ф|кац|| с.-г. продукц|| зг|дно з вимогами вар|ативно]
компоненти осв|тньо-профес|йно! прощами <<{к|сть, стандартизац1я та
серптиф|кац|я> у в|дпов|дност| до затвердт{ених програм нормативних та
виб|рковихдисцилл|н | в|добра>кас актуа-]1ьну проблематику сунасно? науково|
та виробничо| д|яльност| в галуз| якост|, отандартизац|| та сертиф|кац||.

у навча_]1ьно-методичному забезпеченн| реал|зован! принципи
безперервно| п1дготовки здобуваи|в вищо| осв|ти у сфер1 якост|. Ёавчальний
процес орган1зовано зг1дно д1}очого законодавства та нормативних вимог
Р1|н|стерства осв|ти | науки 9кра|ни.

3абезпечення навч€}'!ьно}о та науково1о л|тературото студент|в 1 нпп
зд|йснтое б|бл1отека Ё}Б||{ 9кра!ни.

{о ск]1аду науково| б|бл1отеки
науково| обробки документ|в 1

б|бл|ощаф|иний ; |нформац|йних
забезпечення;обслуговування навч€ш1ьно}о л|тературото;обслуговування
науково1о та худох{ньо}о л|тературото) та 5 ф1л|й:у навч€ш!ьних корпуса{\э 1;

]ф 6; }\гэ 10; ]\ъ 11 та ]\ф 12.

Ёаукова б|бл|отека Ё}Б||{ !кра|ни с одн|сто |з найб!льш:их б|бл|отек
вищих ащарних заклад|в осв|ти }кра|ни.

Ёин| фо"д б!бл|отеки становить понад 1 млн. шрим|рник|в, |з них
п|друлник|в | навча[1ьних пос|бник|в _ понад 300 тис. прим|рник|в, науково|
л|тератури - понад 604 тис. прим1рник|в.

1!ороку до фо"ду навч€ш1ьно| л|тератури надходить 35040 прим|рник|в
книг | пер|одичних видань.

Б!бл|отечне обслуговування читач|в проводиться на 8 абонементах, у 7
чита]|ьних з€!"лах на 527 м|сць, з яких 4 _ галузев|, 1 ун|версальний та 1

спец|ал|зований читальний зш1 для професороько-вик.т1адацького складу'
асп|рант|в та маг|стр|в _ Ре{егепсе &оогп; }и1БА; катш1оги, в т.ч. електронний
(понад 180000 одиниць запис|в).

3агалом, зм|ст п|дготовки здобуваи|в вищо| осв|ти забезпечуе дотриманн'!
сп|вв|дно1шення навч€[шьного часу м|х< циклами п|дготовки' в|дпов|дн|сть зм|сту
п1дготовки дерт{авним вимогам' потребам ринку прац! та особистост|,
вир|ш:ення питань безперервност|, посл|довност| та ступенево| п|дготовки
здобуваи|в вищо| осв|ти.

контрол}о з дисципл|н; комплекти тестових завдань
знань; критер|| оц|нки знань.

по1шукова методика здобуття знань, проектна
комп'тотеризований тестовий к6нтроль якост| знань

для п1дсумкового контрол}о

[ематика маг|стерських роб|т розроблясться випусково}о кафедрото

входять: 5 в|дд|л|в (комплектування,
орган|зац|| каталог|в;|нформац|йно-

технолог|й та комп'}отерного

у навч€ш1ьному процес| активно застосову1оться сутасн1 технолог||
навчання: робота студент|в у спец|ал|зованих лаборатор|ях, |нтерактивн! лекц|?,

робота,
тощо.

д|лова Ф?,
Бикористанн'1

под|бного роду педагог|иних |нновац|й робить процес навчання не ли1ше

ц|кавим, а й лог|чно структурованим, мотивуе студент|в до активно| унаст| у
нач€)"льному процес|. Р1етодинна база кафедри та п|дкл}очення кафедри до
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мере}к| 1штвкшвт забезпечу{оть г1дн1

студент|в до навч€ш{ьних занять, курсового
умови для ефективно| п|дготовки
та дипломного проектув ання.

€амост|йна робота студент|в забезпечена необх|дними дидактичними
матер|алами. Б|дпов|дн| навча-т1ьно-методинн1 матер|али розм|щен| на веб-
стор|нц| кафедри.

Бцсновок.' с7пан ореан!зац!йноео, навчально-;иетпоёшчно?о !
!нфор:иац!йноео за6езпечення навчально?о процесу зёобуван!в вшщо1' осв!упш
осв!тпньо-профес!йно|' про?рал1ш к'1к!стпь, стпанёартпшзац!я 1па сер1пшф!кац!я>
спец!альностп] 152 <А:[етпролоа[я 1па !нфорлпац!йно-ви;и!ртовальна тпехн!ка>
ёруеоео (лойе[стперсько?о р!вня) в]\пов]ёае нор]у|а7пшвн1,!л! в1/.у'о2а^4. Фёнак,
колп!с!я 3а3нача€, що не0ол!ко;и ;иетпо0шчно?о забезпечення €: неёостпатпня
к! льк! с тпь пршкл а 0 ншх к о ]ип' то тп е рншх пр о ? р а]и.

3.4. Р1атер1ально_техн1чне забезпечення осв1тньо[ д!яльност1
€туАенти базового закладу ун|верситету (м. 1&!в) навча}оться у !7

навч€!-пьних корпусах 1 про)кива}оть у |4 гуртох{итках (у навч.ш1ьно_досл|дних
господарствах | досл|дних станц|ях ун|верситету е 6 гуртоя<итк|в для
про)кивання студент|в п|д нас проходт{ення практичного навчання).

|о матер|ально-техн|чно| бази ун|верситету, окр|м навч€штьних корпус1в |

гуртот<итк|в, входять тако)к !дальня, к|нно-спортивний комплекс' наукова
б|бл|отека та [[ ф1л1| в навч€1шьних корг|усах, |нформац|йний центр, о6ладнаний
су{асно}о комп'тотерно}о техн|кото, м|жнародним зв'язком, електронно}о
по1што1о. }н|верситет мае сво}о автомоб|льну 6азу та телефонну станц|то.
3агальна площа навчально-лабораторних споруд ун|верситету становить 99597
кв.м.

[{р" кафедрах ун|верситету створен| | функц|онутоть навчальн1
лаборатор||, каб|нети' к.т1аси персон!ш!ьних комш'}отер|в, майстерн|, пол|гони
заг€|-[1ьното площе}о понад 6767з кв.м.

Аля забезпечення навча1ьного г{роцесу функц1ону1оть структурн|
п|дрозд|ли кафедр ун!верситету в наукових установах та виробництвах на
площах близько 8000 м2. ||ри цьому студенти ма}оть мох<лив|сть про}кивати в
гуртох{итках цих установ | виробництв, к|льк|сть м|сць в яких перевищуе 500.

Ёа факультет| харчових технологтй та управл|ння як|стто продукц|т Апк,
де зд|йснтоеться п|дготовка фах|вц|в за осв1тньо-профес|йното програмо}о
''-{,к|сть, отандартизацтя та сертиф|кац|я'' функц|онутоть 6 навч€![]ьних та 5

навч€}пьно-науково-виробн ичих лаборатор|й.

процес|в | обладнання переробки г|родукц|| А|{(; 12 навна-]1ьному корпус| *
кафедра технолог|] м'ясних, ри6них та морепродукт|в, стандартизац|? та
сертиф|кац|| с.-г. продукц||; прим|щення 1{ентрально| ]дальн| кафедра
технолог|| м'ясних, ри6них та морепродукт|в.

в ход| перев|рки ком!с|сто було зроблено детальний анал|з наявност!
кадрового складу лаборатор1й (зав1дувач лаборатор!|, тштатн| сп|вроб|тники);
нормативних документ|в (накази про створення' поло}(ення, посадов| |нструкц||

|олова експертно| ком|с||

м-/
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Б ц|лому, ком|с|сто в|дм|чено задов|льний стан д|яльност| лаборатор|й
кафедр, схвальн| в!дгуки отрим.|ли лаборатор|| кафедри технолог|| м'ясних,

проёуктп!в;навчальна лаборатпор!я пторепроёуктп!в,
навчальна лаборатпор[я 3а2альнцх тпехнолот!й харновшх вшробнцц1пв, в|дм|нено !х
облатптування сучасним лабораторним обладнанням та лабораторними
меблями, забезпечен|сть навч€!пьного процесу сучасним обладнанням (роки
випуску 2008-2018) становить |00%.

1!одо д|яльност| навчальних лаборатор1й кафедри процес|в | обладнання
переробки продукц|| А|{( _ навчальна лаборатпор!я с1'/сп1ел| ав/по^4а7пш3овано?о
проек7пування ! ко;ип'тотперноео лооёелтовання тпехноло?|чнтлх процес!в
переробншх ! харновшх вшробншцтпв (,уё. 359, навчальншй корпус 11)
облатптована навч€|_пьними стендами' встановлено комп'тотерне обладнання
(персональн| комп'тотери у к|лькост1 25 -'.), забезпечен|ст! стуАент|в при
цьому становить 100%о. Ёа факультет| функц|ону}оть тако)к }{ЁБ]|: технолог||
м'яса та м'ясних продукт|в, яка розта1пована у вп нуБ1п !кра|ни нш
<<Беликосн|тинське |м. Ф. Р1узиченка)' оснащена технолог|чним обладнанням'
де студенти матоть змоц виконувати лабораторн| заняття та маг|стерськ|
роботи з використанн'1м сучасного технолог|чного обладнання; технолог||
хл|бокондитерських вироб|в, яка розта1шована у 1-{ентральн!й |да_гльн1

ун|верситету; технолог|{ бродильних та ферментативних виробництв.

Бшсновок: Бкспер7пна ко]|4]с!я встпановцла, що в ун!версштпетп! постп!йно
провоёштпься роботпа з уёосконалення ;иатпер!ально-спехн!чноео забезпечення
осв!тпньоео процесу, забезпечення йоео унасншк!в сучаснш14ц пршла0аллш,
обла0наннялп, ус7па7пкування]\4, необх!ёнц;иц засоба;иш навчання' а !снутона
:патпер!ально-7пехн[чна база ун1версштпетпу в!ёпов]ёас в1]л!о2ал4 ёля п[ёеоп1овк11
зёобуван!в вшщо|' осв!тпш осв!тпньо-профес!йно[

прац|вник|в); наявн|сть лабораторного, наукового обладна\1ня (к|льк1сть та роки
виготовлення); забезпечен|сть навч€ш1ьного процесу оучасним обладнанням;
наявн|сть навч€!пьно-методичного забезпечення тощо.

рибних та морег1родукт|в _ навчальна л а б о р атп о р !я тп ехн о л о е ]|'

тпехнолое![ ршбш 7па

]у!'яса 7па ':ш'яснцх

стпан0артпшзац!я 7па сертпшф!кац!я> спец!альностп!
!нфорлоац!йно-вшзи!ртовальна тпехн!ка>> в]ёпов]ёас
осв]тпньо[ ё!яльностп! за ёруешлс (лсае!стперськш:и р!вне;и)'

про2ра^4ш к,1к!стпь,
152 кА4етпролое!я 7па

вш]шо?ал4 проваёэюення

4. дотРимАння дш,Р}1{Авних вимог до АкРшдитАц{1
осв|тньот пРогРАми <як[сть, стАндАРтизАц|я тА

свРтиФ|кАц1я)

<-{,к|сть, стандартизацтя та сертиф|кац|я>>, що зд|йснтоеться кафедрами Ё}Б||]
9кра!ни в|дпов|дае сучасним вимогам до формування фах|вця даного
осв|тнього стуг[еня. Бипускова кафедра стандартизац|| та сертиф|кац1| с.-г.
продукц|| робить все мох{ливе для того' щоб оперативно реацвати на зм|ни, як|

4.1. 5{к1сть п1дготовки здобуван1в вищо[ осв1ти
|{|дготовка фах|вц|в Ф€ <йаг|стр>> за осв|тньо-профес|йното прощамок)

[ олова експертно| ком!с|; &й/ Банько Б.й.



динам|чно в|дбуватоться в осв|т| та виробництв|. Фсновними заходами в
шокращенн! якост| п|дготовки фах|вц|в на кафедрах е: удоскон€ш1ення робоних
навча.]тьних план|в та прощам; розробка комплекс|в науково-методичного
забезпеченн'1 з ко;кно| дисципл|ни (робои| прощами' методичне забезпеченн'{
до вивчення дисципл|ни, використа\тня практичних занять, курсових роб|т,
створення |нформац|йно-дов|дково| системи кафедрального користуванъ|я з

навч€}}тьного процесу з фаху);
методичними розробками 1з

| урахування вимог потенц|йних
випускник1в.

3̂ мето1о перев|рки якост| теоретинно| та практинно| п|дготовки
здобуван|в вищо| осв|ти було проведено вим|ртовання з€ш1и1пкових знань та
вм|нь здобуван|в вищо? осв|ти з навча-т1ьних дисципл1н, 20|7 року вступу
осв|тньо-профес|йно| прощами <<-{,к|сть, стандартизац\я та сертиф|кац|я>>
спец|альност| 1 5 2 <1!1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>.

!остатньо високий р|вень усп|тшност| отуАент|в маг|стратури за

результатами проведення комплексних контрольних роб|т поясн}осться тим' що
вони, вивчаточи дисципл|ни, ма}оть мохслив|сть прац}овати з достатньо1о
к|льк|стто навчш1ьно-методично| л|тератури та пер|одичнимивутданнями) яка с в
б|бл|отец| ун1верситету' методичними розробками та електронними ресурсами
навч€ш1ьних курс1в, як1 п1дготовлен1

ун|верситету.

науково-педагог|нними прац!вниками

|{!д нас акредитац|йно? експертизи 6ули проведен| зам|ри з€ш[и1пкових
знань студент|в |з дисципл|н загально| та профес|йно| п|дготовки у пер|од з
26.|1.2018 р.по 28.11.2018 р.

}сп|шлн|сть здобувач|в вищо| осв|ти другого (плаг|стерського р|вня) за
п|дсумками л|тньо| екзаменац|йно? сес|? 2017-20|8 навч€|-пьного року (дл"
другого (маг|стерського р|вня) в|дпов|дае дерх{авним вимогам.

в ун|верситет| д|с трир|внева система контрол}о навч€ш{ьно-виховного
процесу: кафедра - деканат _ ректорат.

|{роведення ректорського, директорського та деканського контрол1о
знань зд|йснтоеться з мето}о: визначення р|вня якост| вик.т1адання навчсш1ьних

дисципл|н; оц|нки запи1пкових знань студент|в з навча_г{ьних дисципл|н з
наступним анал|зом якост| навчання та викладання; ощимання |нформац|| про
р|вень ц|знавально| д|яльност|, самост|йност| й активност| стуАент|в; перев|рки
якост| орган|зац|| навчального процесу на кафедрах; забезпечення мо>кливост|
внесенн.;{ зм1н до програм навчы1ьних д|4сципл|н.

Ёа кафедрах основними формами конщол}о навч€ш1ьно-виховного
процесу е наступн1:

1. в|дв|дування зав|дуванами кафедр зан'тть викладаи|в;
2. контроль орган|зац|| та проведення самост|йно| роботи та практик

здобуван|в вищо] осв|ти;
3 . контроль викон ання викладачами |ндив|дуальних план|в;
4. пер|одичне проведення показових та в|дкритих занять викладачами

кафедр;

п1двищення
сторонн|ми
замовник|в

питань п1дтримки вс1х вид1в
квал|ф|кац|| викладан|в; обм|н
орган|зац \ями; в1дсл|дковування

[олова експертно| ком|с|| Банько Б.\:[.



5. взаемне в|дв|дування 3анять вик.]тадачами кафедр;
6. поточний, модулъний та семестровий конщоль знань здобуваи|в вищо|

осв1ти.
Результати вс|х цих основних ф'р* контрол}о за орган|зац|ето навч€ш1ьно-

виховного процесу систематично обговорто}оться на зас|даннях кафедр.
€истема орган|зацтйних, методичних та |нтпих заход|в, що регул}о}оть

навчальний процес у сфер| виконання здобуванами вищо| осв|ти курсових
роб|т, забезпечуеться пров|дними науково-педагог|иними прац|вниками
кафедри стандартизац|? та сертиф|кац|| с.-г. продукц|? та мае за мету реал|зац|то
зм|сту | якост| вищо| осв|ти у Ёац|ональному ун|верситет| б|оресурс|в 1

г1риродокористування 9кра{ни в!дпов|дно до д|тоних стандарт|в.
Фрган|зац|йно-методичне забезшечення виконання курсових роб|т та

проект|в перебувае на н€|ле}(ному р|вн1. 3 ус|х дисципл|н' навч€ш1ьним планом
яких передбанено виконання курсових роб|т,
рекомендац|?, наводиться ор|ентовна тематика' з

розроблено
окремих тем

методичн1
подасться

рекоменд ований план курсово| роботи.
3начна частина навчання реал|зусться ъ\а баз| виро6ничих та навч€!г{ьних

практик, як| безпосередньо забезпечу}оть випускнику адаптац1}о до м1сця
майбутнього працевла1птування. Биробнин| практики маг|стр|в проходять у
науково-досл|дних господарствах та досл|дних станц|ях в|докремлених
структурних п|дрозд|л|в нуБ1п }кра|ни, серед них: вп нуБ1п !кра!ни
<Агроном|нна досл|дна станц|я>>, <Боярська л|сова досл|дна станц|я>>,

<<Беликон|тинське навча-]1ьно-досл!дне господарство |м. о.в. Р1узиненька)>,
<<Ё{авчально-досл|дне господарство <<Борзель>>, <<Ё{авчально-досл|дний
плем|нний птах|вничий завод |м.Фрунзе>>, <<Ёавча-]1ьно-досл|дне господарство
<<1(омунар>>, Бавнально-науковий центр б|олог|| | еколог|| субтроп|чних культур
та ланд1пафтознавства }{}Б||{ 9кра|ни. Базами виробничих практик п1дготовки
окР <Р1аг|стр>> в|дпов|дно до укладених договор|в с: .{ерэкавне п|дприемство
"}кра|нський науково-досл|дний | навчальний ценщ проблем стандартизац||,
сертиф|кац|? та якост|''; вАт (мзвкк) в|докремлений п|дрозд|л
<Р1ирон|вський м'ясопереробний завод </{Б[1{Ф>; <9кра|нська асоц|ац|я
якост|>>; Бторо Бер|тас; тов (т}оФ рей ланд !кра?на>; !кра!нський нд1
с|льськогосподарсько| рад|олог|?; !кра!нський науково-досл|дний |нститут
прогнозування та випробування техн1ки 1 технолог|й с|льськогосподарського
виробництва |м. .|{еон|да |{огор|лова; !ерт<авний центр сертиф|кац|| 1

експертизи с|льськогосподарсько| продукц|| м. 1{и|в; пАт <}{атпк|вський
маслозавод) 9еркаська обл.; дп <<}и'1алинське л|сове господарство)
}{итомирська обл.; стов <€таринська птахофабрика>; вш нуБ||{ !кра|ни
<<Беликосн|тинське ндг |м. о. 1!1узитенка>> 1(и|вська обл.; Б|лоцерк|вський
молокопереробний завод' 1{и]вська обл.; тов <<[алактон>> 1(и!вська обл.;
!,л|бокомб|нат м10, м. 1{и|в.; тов <Фбодонь>)' м. 1{и|в; тов <<Росинка)), [.
(и?в; вАт <Фармак>> м. 1{и|в; 1ФБ <3авод 1пампанських вин)' м. 1(и|в; тов
<<Флком>>, м. 1{и|в; 3А1 <<1{озятинський м'ясокомб|нат>>, Б|нницька обл.; тов
<<[ айоиноький м'ясокомб|нао Б|нницько| обл., та |нтш|.

|олова експертно| комтс:1 м"/ Банько Б.}1.
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Биб|ркова перев|рка зв|т1в за п|дсумками проходх{енн'1 виробниних
практик студентами св|дчить про |х в|дпов|дн|сть програм| практики та в
ц|лому н€ш1е)кне виконання ус|х !1 розд|л|в, як| в|добра>кен| у зв|тах. ! б|льтшост|
з них в|дм|иасться критичне сприйняття та реш1ьна оц|нка стану справ на
п|дприемствах. 3в|ти |лтостров ан\ та6лицями, схемами' вз|рцями договор|в.

Атестац|я здобуват|в вищо? осв|ти зд|йснтоеться у форм| публ|иного
захисту (Аемонстрац||) квал|ф|кац|йно| роботи.

у квал|ф1кацтйн1й робот| маг|стра, п|дготовка якого зд|йснтосться 3а
осв|упньо-ншуково!о про?ръ]14ок)) ма|оть бути наведен| результати самост|йно |

творчо виконано| науково-досл|дно[ роботи у в|дпов|дност| до <<|{оложення про
п|дготовку | захиот маг|стерсько| роботи у }1ац|ональному ун1верситет|
б|оресурс|в | природокористування }кра?ни>>.

мо)куть бути перев|рен1
забезпечення) на плаг|ат.

(з використанням в|дпов|дного програмного

1{вал1ф|кац|йн| роботи збер|гатоться в електронному вигляд| на випусков|й
кафедр1 та у електронному | паперовому вигляд| в арх|в| ун|верситету та

(вал|ф|кац|йн| роботи оприл}одн1о}оться ъ\а оф|ц|йному сайт|
ун|верситету та факультету.

Бшсновок: [1оказншкш ек3а1\|енац!йншх сес!й, що переёувалш акреёштпац!|'
тпа пор!вняльн! ре3уль7па7пц вшконання з0обувана]у11/ вцщо[ осв!тпш коп1плексн11х
кон7прольншх роб|тп 3 ёшсцшпл|н ёозволятотпь зробштпш вцсновок' що р!вень
зёобуван!в вшщо[ осв!тпц осв!упньо-профес!йно[ про2рал'1| к,8к!стпь,
стпанёартпшзац!я 1па сертпшф!кац!я> спец!альносуп! 152 кР|етпролое!я 7па

!нфорлоац!йно-вш:и!р1овальна тпехн!ка> в]ёпов]ёас вш]иоеа]и проваёэюення
осв!тпньо[ ё!яльностп! за ёруешм (лсае!стперськц^4 р!вне;ш). 3ёобуван! вищо[ осв!тпц

ун!версштпетпу еоупов! в1|конува/пц сво|' профес[йн! обов'язкц 7па буёутпь
коршс/пува7пцся попштпо]'! на рцнку прац!.

4.2. |нформац1я про наукову д1яльн1сть студент!в
Р{ауково-досл|дна робота стуАент|в ун|верситету е одним |з напрям!в !х

самост|йно| роботи, ва)кливим чинником п1дготовки висококвал|ф|кованих
спец1€[|11ст1в.

в нуБ|п 9кра!ни функц|ону}оть два основних види науково-досл|дно|
роботи студент|в: навч.[пьна науково-досл|дна робота, передбаиена

зд|йснтоетьсянавч€!_г{ьними планами, | науково-досл|дна робота студент|в, яка
п|д кер|вництвом про фесорсько -вик.]1адацького складу.

|{|дготовка маг|стр1в за осв|тньо-профес|йното програмо}о <<9к|сть,

стандартизац|я та сертиф|кац|п передбанае формування у майбутн|х фах|вц1в
наукового св|тогляду | суиасного п|дходу до вир|тшення фахових
3азначене в|дбуваеться на основ| орган|зац|| науково-досл|дно|

завдань.

роботи
студент1в, 4Ф передбанае виконан\{я ними наукових досл|джень у мех{ах теми
маг|стерсько| роботи, зд|йснення допов1дей на наукових та науково-практичних
конференц|ях р|зного р|вня, п|дготовку та опубл|кувауя наукових статей.

[олова експертно| ком|с1] /'#''-{ Банько Б.}1.



€туденти факультету харчових технолог|й та управл|ння як|стто продукц||
Апк приймаготь активну участь у наукових конференц|ях та сем|нарах,
конкурсах |нтелектуш1ьних |гор, спортивних змаганнях та культурно-масових
заходах.

Б процес| п|дготовки маг!стр|в знанна увага прид|ляеться формуванн1о у
майбутн|х фах|вц|в наукового св|тогляду 1 суиасного п|дходу до вир|тшення

фахових завдань. 1{ращ| студенти можуть виступати з науковими допов|дями на
щор|иних науково-практичних конференц|ях студент|в та професорсько-
викладацького складу ун|верситету' лриймати участь в виконанн| бтодх<етних
та госпдогов|рних науково-досл|дних тематик факультету. ц1 досл|дхсення
статоть в майбутньому осново}о випускно| роботи випускник|в факультету.

проблематику. Б рамках роботи гуртка маг|стри щор|нно прийматоть участь у
конкурс1 студентських
2018 вибороли 3 м|сце.

[ олова експертно| ком|с||

наукових гуртк|в <<Фестиваль студентсько? науки), де у

Ёаукова д|яльн|сть випускаточо? кафедри стандартизац|| та сертиф|кац||
о. -г. продукц11 зор1ентов ана на вир11шенн я |[ит ань щодо :

.гармон|зац|] нац|ональних стандарт|в до р|вня
продовольство та технолог|] його одерх{ання | переробки;

м!х<народних на

.вдоскон€ш1енн'1 вимог нац|ональних стандарт|в з систем управл|ння, як| б
забезпечували рац|ональне використання ресурс|в та задовольня{|и висок|
вимоги щодо якост! продукц|? на виробництвах ащарно| галуз|;

опопуляризац|| серед виробник|в | фах|вц|в наукових | практичних засад
менед)кменту якост1як основи системного | ефективного розвитку галуз|;

.удоскон€ш1ення г1орядку проведення процедур|т в|дпов|дност| третьото
стороно}о з мето}о надання споживачам точно|, правдиво| | об'ективно? оц|нки
щодо об'скта досл|дження.

1нновац|йна д|яльн|сть направлена на:
.впровад)кення у виробництво теоретичних та практичних результат|в

наукових досл|джень у сфер| якост1 | безпечност| харново| продукц||,

управл|ння як|стто та еколог|чного менеджменту' стандартизац|| та сертиф|кац||
с|льськогосподарсько| продукц|| та сг{асних систем управл|ння на
п|дприсмствах галуз|.

111ирок| м|х<народн| зв'язки створ}о}оть умови для стах{ування та
навчання т€ш|ановитих студент|в | викладан|в у багатьох ун|верситетах с1шА,
кра?н €вропи 1 Аз||. €истема осв|ти в ун|верситет| визнана рядом ун|верситет|в
с1шА та кра|н €вропейського €отозу як така, що в|дпов|дае ]х вимогам
(ун|верситетами тптат|в Айова, |у?з|ана, ун|верситетом м. [ент (Бельг|я),

ун|верситетом |м. [умбольта (Б|мениина) та |нтшими).
Ёа кафедр| стандартизац|] та сертиф|кац|| с|льськогосподарсько|

продукц|| працтос науковий гурток <Актуальн| проблеми стандартизац|| та

управл|ння як|стто та безпечн|стто продукц|| та виробництва в А|11{>>, до складу
якого входять 26 маг|стр|в. Фсоблив|стто наукового цртка с практичне
сшрямування його роботи, що цов'язано |з досл|дт{енням типових проблем
зниження р|вня якост| та безпечност| продукц||, процес|в, систем управл|ння та
розробляння нормативних документ|в, що дозволя}оть вир|тшити поставлену

/й,'{ Банько Б.Р1.



Р1аг|стри прийматоть участь у робот| науково-практичних конференц|й, за

результатами наукових досл|д>кень публ1ку1оть статт| у фахових виданнях та
виданнях, що ма}оть науков1 1ндекси цитування.

у 2018 студенти лрийняли учаоть у Бсеукра!нськ|й студентськ|й
ол|мп1ад| з| спец|альност| <Р1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн1ка>>,

спец1ал1зац|| <9к|сть' стандартизацтя та сертиф|кац|я>>, де вибороли командне 2
м|сце (нуБ1п }кра[ни, м. 1&?в), а тако}к почеоне 3 м|сце у другому етап|
студентсько? ол|мцтади |з напряму п|дготовки <<йетролог|я, стандартизац\я та
сертиф|кац|я> (ну <<.[[ьв!вська пол|техн|ка>>, м..[{ьв|в). 11]ор|нно маг|сщи
спец|альност| \52 <Р1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>>,

спец|ал|зац|{' <<9к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я> 6рали у{асть у
м|экнародн|й ол|мп|ад| <<йенед)кмент якост| серед молод|>>, де ощимув€[пи
призов1 м|сця.

у 201.7 Роц| маг|стри осв|тньо] прощами <<{к|сть, стандартизацтя та
сертиф|кац|я> прийняли участь у Бсеукра|нському конкурс| студентських
наукових роб|т з природничих) техн|чних та гуман|тарних наук в галуз1
<<€тандартизац1я, сертиф|кац|я та мещолог|нне забезпечення)), де отрим€!]1и

диплом !11 ступеня.

Бцсновок. Р!вень науково-\осл!ёно|' роботпш стпуёентп!в на факультпетп!
харчовцх 1пехноло2]й упа управл!ння як]стпто проёукц1|' А!1|{ нуБ'п |кра|нш' [1'

ореан!зац]я тпа ре3уль7патпц св!0чапь про наявн]стпь науково1' базш ёля як!сно[
п! ё е отпо вки з 0 о був ач! в вшщо|' о с в]тпш о с в]тпньо -про ф ес!йно1' про 2рамц к.$к!стпь,
стпанёартпшзац!я тпа сертпиф[кац!я> спец[альностп! 152 <Р[етпролое!я 7па

!нфорлсац!йно-вило!ртовальна тпехн!ка> за ёруеилп (:иае1стперськш;и) р!внело.

5. 1нФоРмАц1я пРо пв,Ршв!Рку дшРжАвними
контР ол|о!очу1ми о РгАнА[[1' пш Рш'л1к зАувАжшнь
(пРипис|в) контРол1о}очих оРгАн|в тА зАходи з тх

зд|йснтос п|дготовку фах|вц|в
шрофес|йното прощамо}о ''9к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я'' |з

спец|альност| 152 ''1!1етролог|я та |нформац|йно_вим|ртовальна техн|ка'' галуз|
приладобудування'', зг|дно л!ценз|] ]ф300 л в|д

ун|верситет б|оресурс|в 1 природокористування
9кра!ни проходить первинну акредитац|йну експертизу осв|тньо-професйно|
прощами ''9к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я'' |з спец|альност| |52
''Р1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка'' галуз| знань 15

''Автоматизац|я та приладобулування''.
3ауваэкень (припис|в) контрол}о}очих дер)кавних орган|в, а тако}к

претенз|й }оридичних | ф|зичних ос|б щодо осв|тньо] д|яльност| ун|верситету за
осв|тньо-профес|йною прощамо}о ''_1,к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я'' за
пер|од п|дготовки фах|вц|в не було.

Ё{ац|онал ьний ун|верситет

усуншння
б|оресурс|в | природокористуванн'{ }кра|ни
осв|тнього ступеня ''\4аг|стр'' за осв|тньо-

знань 15 ''Автоматизац|я та
08.02.2013 року.

Ёараз| Ёац|ональний

[олова експертно| ком;ст1 м,"/ Банько Б.1!1.



Бцсновок" експер7пно1о ко:и]с|сто в!ёлс!чено, 1//49 3а зв!паншй пер[оё
3аува)юень (пршпшс!в) кон7прол1оточшх 0ерэюавнцх ор?ан!в, а 7пако)ю претпенз!й
торшёшнншх ! ф!зшнншх ос!б щоёо проваёэюення осв!тпньо[ ё!яльностп]
Ёац!ональншй ун!версштпетп б!оресурс!в ! пршроёокорцс7пування {кра[нш у сфер!
вшщо|' осв|тпш з п!ёеотповкш фах!вц|в осв!тпньо2о с1пупеня "Р[ае!стпр" за осв]тпньо-
профес!йното про2ра]ио1о ".1к!стпь, стпанёартпшзац!я 7па сертпшф[кац!я" |з
спец!альностп! 152 "йетпролое!я тпа !нфорллац!йно-вшлп!ртовальна тпехн1ка'' аалуз!
3нань 15 "Автполпатпшзац[я тпа прцлаёобуёування" не вцявлено.

6. зАгАльн| висновки 1пРопозиц1! ш,кспшРтно! ком1с1!

Бкспертна ком|с|я в|дпов|дно до нак€ву й|н|стерства осв|ти | науки
}кра?ни в\д21л.\\.2018 р., ]\р2009-л в пер!од з26 листопада по 28 листопада
2018 року зд|йснтовала акредитац|йну експертизу осв|тньо-профес|йно|
прощами <<_{,к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац!я> спец|альност| |52
<1!{етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн!ка>> на другому
(маг|стерському) р|вн| вищо| осв|ти в Ёац|он€!"льному ун|верситет| б|оресурс|в !

природокористування 9кра?ни.
Ёа п|дстав| анал|зу | перев|рки поданих на акредитац|то матер|ал|в ком|с|я

дтйтлла таких висновк!в :

робота з п|дготовки здобуван!в вищо| осв|ти осв|тньо-профес|йно|
прощами <<!к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я> спец|альност| \52
<|!1етролог|я та |нформац|йно-вим|ртовальна техн|ка>> на другому
(маг|стероькому) р|вн| вищо] осв|ти зд|йснтоеться на на.т1е}(ному р!вн|;

- акредитац!йн| матер|али, подан| на розгляд експертно| ком|с||'
представлен| у повному обсяз|;

- стан кадрового, матер|ы1ьно-техн!нного, навчш1ьно-методичного та
|нформац1йного забезпечення осв|тнього процесу' соц|альна |нфраструктура
заг€ш1ом в|дпов|датоть встановленим вимогам до заявленого р|вня п|дготовки;

- осв1тньо-профес|йна програма' навча-т1ьний план, робон| прощами
дисципл|н' методичне забезпечення навч€|г{ьного процесу, р|вень та як|сть знань
слухан|в в|дпов|да}оть встановленим квал|ф|кац|йним вимогам;

- навчальний заклад спромох<ний зд|йснтовати осв|тнто д|яльн|сть,
пов'язану з п|дготовкото здобуваи|в вищо| осв|ти осв|тньо-профес|йно?
прощами <<{к|сть, стандартизац|я та сертиф|кац|я>> спец|альност| 152
<1!1етролог|я та 1нформац|йно-вим|ртовальна техн1ка) ъ|а другому
(маг|стерському) р|вн| вищо? осв|ти.

Бкспертна ком|с|я вва)кас за необх|дне висловити рекомендац|!, як| не
входять до складу обов'язкових | не вплива1оть на р|тшення про акредитац|то,
€}ле дозволяк)ть пол|птпити як|сть'п|дготовки здобувач|в вищо| осв|ти:

- посилити роботу щодо опубл|кування наукових праць у всесв|тньо
визнаних виданнях, занесених до наукометричних 6аз даних. зокрема $€ФР(-]$;

- поповн}овати б|бл1отечний фонд сучасними виданнями з проф|льних
дисципл1н, у т.ч. заруб|экними;

[олова експертно| ком1с1| Банько Б.й.



- г1осилити наукову роботу науково-педагог1чних прац|вник|в випусково]
кафедри стандартизац|] та сертиф!кац|| с.-г. продукц||, актив|зував\17и у{асть у
конкурсах мон та щант|в для виконанн'т науково-досл1дних роб|т;

- запровадити виконання комшлексних маг|стерських роб|т для кращо|
адаптац|] випускник|в до вимог внутр|тшнього та м|экнародного ринку прац|.

Бшсновок" [{а п!\стпав! поёанахх на акреёшпаац!то лпатпер!ал[в [{ац|онально2о

ун!версштпетпу б!оресурс[в [ пршроёокоршс7пування |кра|нш 7па перев!ркш

резульпаатп!в ё!яльностп! на лл[сц!, з врахуванн'|л| реал!зац![ в ун!верситпетп!
3апропонованшх колс!с!с'то реколсен0ац!й 3 покращення ё!яльностп! експертпна

/колл!с!я робитпь вшсновок про льоэюлшв[стпь навчально2о заклаёу забезпечштпц
п[0аотповку зёобувач!в вшщо|' осв!тпц осв]тпньо-профес!йно1' про2ра]иц <,1к[стпь,
стпанёартпшзац!я 7па сертпшф!кац!я> спец!альностп! 152 <Р[етпролое!я 7па

!нфорпаац!йно-вшлп!р1овальна тпехн[ка> в[ёпов!0но чцнно]\4у законоёавс7пву.

|олова експертно| ком!с!'[:
професор кафедри 1нформац|йно-
вим|ртовальних технолог|й Ёац|он€]-пьного

ун|верситету''}{ьв|вська пол|техн|ка'',
доктор техн|чних наук, професор Банько в.м.

т{лен експертно[ ком1с1[:
професор кафедри товарозн авства)

управл|ння безпечн|стто та як1стто
1{и|вського нац|онсш1ьного торговельно_
економ|чного ун|верситету,

аенко с.м.

доктор техн|чних наук' професор

['олова експертно| ком1с|] м/ Банько Б.й.



поР!вняльнА тАБлиця
вйповйност! стану забезпечення навчального закладу л!ценз!йним вимогам щодо
провад)[(енпя осв1тньо! д|яльност1 у сфер| вищо! осв!ти 3а осв!тньо_профес|йнопо
програмопо <<{к!сть' стандартизац1я та сертиф|кац|я>> з| спец|альност! 152 <Р1етролог!я
та 1нфорплац!йно-вим1рповальна техн!ка>>

г

Ёайменування показника (нормативу)
3начення
г{оказника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Б|дхилення
фактинного
знанення в|д

нормативного
(адров| вимоги

[! ровадэлсення осв!тньо[ д!яльност|
4. |1роведення лекц1й з навчальних
дисципл|н науково-педагог|нними
(науковими) прац1вниками в|дпов1дно|
спец1альност1 за основним м1сцем

роботи (м1н1мальний в|дсоток
визначено| навчальним планом
к|лькост| годин):
1) як| мшоть науковий ступ|нь та/а6о
вчене звання

50% 100 +50

2) як| ма}оть науковий ступ|нь доктора
наук або вчене звання професора

25% 70 +45

5. |{роведення лекц1и з навчальних
дисципл|н, що забезпеч}.}оть

формування профес|йних
компетентностей, науково-
педагог!нними (науковими)
прац1вниками, як| е визнаними
профео|он[}лами з досв!дом роботи за

фахом (м1н|мальний в|дооток
визначено] навчатьним планом
к|лькост1 годин):
1) досл1дницько|, управл|нсько|,
1нновац1йно| або творно| роботи за
фахом

\5% 60 +45

6. |1роведення лекц1й, практичних'
сем|нароьких та лабораторних занять,
зд1йснення наукового кер|вництва
курсовими' диг{ломними роботапли
(проектами), диоертац1йними
досл|дженнями науково-
педагог|чними (науковими)
прац!вниками, р1вень науково| та
профес|йно| активност1 коя<ного з яких
засв1днусться виконанням за останн|
п'ять рок|в не мен1пе трьох }ъ4ов,
зазначених у пункт1 5 шрим1ток

п|дпункти 1-16
пункту 5

прим1ток

останн1 п'ять
рок{в не мен1пе

трьох умов'
зазначених у
п|дщ,ттктах

1-16 пункту 5

прим|ток

нема€

7.Ааявн|сть випусково| кафедри |з

спец1ально| (фахово|) п|дготовки, яку
очол1ое фах|вець в1дпов|дно| або
спор1днено| науково-педагог|чно|
спец1альност|: .|'*/

олова експертно| ком!о|| ш/ БанькоБ.й.



Ёайменування показника (нормативу)
3начення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Б|дхилення

фактинного
знанення в|д
нормативного

2) з науковим ступенем та вченим
званням

+ + немас

8. Ёаявн|сть трудових договор|в
(контракт1в) з ус|ма науково-
педагог|чними прац1вниками та/ або
наказ1в поо поийняття ]х на ооботу

+ + немае

тшхнолог!чн! вимоги
щодо матер1ально-техн!чного забезпечення

3апочаткування п )овад}кення осв[тньо1 д!яльност!
1. 3абезпечен|сть прим1щеннями для
проведення навчальних занять та
контрольних заход|в (кв. м. на одну
особу для фактичного контингенту
студент1в та з[1'{вленого обоягу з

урахуванням навчання за зм1нами)

2,4 4,4 +2,0

2' 3абезлечен1сть мультимед|йним
обладнанням д]ш{ одночасного
викориотання в навча.]1ьних аудитор|ях
(м1н1мальний в1дсоток к1лькост1
аудитоо1й)

30 100 +70

3 . Ёаявн|сть соц1а_гльно-побутово!
1нфраструктури:
1) б|бл1отеки, у тому числ1 читального
залу

+ + немас

2) пункт|в хаочування + + немас
3) актового чи концертного з€}лу + + немас
4) споотивного за_]1у + + немае
5) стад|ону та|або спортивних
майданчик|в

+ + немае

6) медичного пункту + + немае
4. 3абезпечен|сть здобуван1в вищо|
осв|ти гуртожитком (м1н|мальний
в1дсоток потреби)

70% \00% +30

|1роваджсення осв1тньо! д1яльност!
5. 3абезпечен|сть комп'тотерними
робоними м1сцями, лаборатор|ями,
пол|гонами, обладнштням,

устаткованням, необх|дними для
виконання навчальних план1в

+ + немае

твхнолог1чн! вимоги
щодо навчально_методичного забезпечення

3апочаткування провадл(ення осв1тньо! д|яльност!
1. Ёаявн1сть опису осв1тньо[ п0ог0ами + + немае
2. Ёаявн1сть навчального плану та
пояснтова.]1ьно] записки до нього

+ + немас

11ровадясення осв|тньо! д1яльност|

[олова експертно| ком;о;1 Банько Б.й.



Ёайменування показника (нормативу)
3начення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Б|дхилення
фактинного
знанення в|д
нормативного

3. Ёаявн|сть робоно| програми з
кожно] навчально] дисцишл1ни
навчального плану

+ + немас

4. Ёаявн1сть комплексу навча'тьно-
методичного забезпечення з коэкно|
навчально] дисципл|ни навча.]1ьного
плану

+ ! немас

5. Ёаявн1сть програми практинно|
п1дготовки. робочих програм практик

+ + немас

6. 3абезпечен1сть студент1в
навчальними матер|алами з кожно|
навчально| дисципл1ни навчштьного
плану

+ ! немас

1 . Ааявн|оть методичних матер|ал|в

для проведення атестац|! здобувач1в

+ -.1- немас

тшхнолог!чн| вимоги
щодо !нформац1йного забезпечення осв1тньо!

3апочаткування провад)|(ення осв1тньо! д!яльност!
1. 3абезпечен|сть б1бл|отеки
в1тчизняними та закордонними
ф аховими пер1одинн ими вида\тнями
в|дпов|дного або спор1дненого
проф|лто, в тому числ| в електронному
вигляд1

не мен111 як п'ять
найменувань

10 +5

2.|1аявн|сть доступу до баз даних
пер1одинних наукових видань
англ|йсько}о мово}о в|дпов1дного або
спор1дненого проф|лто (лопуска€ться
сп|льне користуван ня базами к|лькома
закладами осв1ти)

+ нема€

||роваджсе ня осв|тньо[ д1яльност1
3. [{аявн1сть оф1ц|йного веб-сайту
закладу осв|ти, на якому розм1щена
основна 1нформац|я про його
д|яльн|сть (структура, л1ценз|| та
сертиф|кати про акредитац1то,
о св|тня/осв|тньо -на1ко ва./

видавнияа| ате стац 1 й н а (н ауко в их
кадр|в) д|яльн|оть, навна:тьн| та
науков| отруктурн| п1дрозд1ли та !х
склад' перел|к навча.]1ьних дисципл|н;
правила прийому, контактна
1нформац1я)

+ нема€

[ олова екопертно| ком|с|]
ш,/

Банько Б.&1.



$айменування показника (нормативу)
3начення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

31дхилення

фактинного
знанення в|д
нормативного

4' Ёаявн|сть електронного реоурсу
закладу осв|ти, який м|стить
навчально-методичн| матер|али з
навчальних дисциг{л|н навчального
плану' в тому числ| в систем|
дистанц1йного навчання (м|н1мальний
в|дсоток навча'1ьних дисципл|н)

60% 90 +30

|олова експертно[ кошп!с||:
профеоор кафедри |нформац|йно-
вим|ртовальних технолог|й Ёац|она.]1ьного

ун|верситету 
|'.[1ьв|вська пол|техн|ка'',

доктор техн|чних наук, професор

9лен експертно[ ком|с|[:
професор кафедри товарознавства'

управл|ння безпечн|стто та як|стк)

Банько в.м.

1

/

снко с.м.

1{и|вського нац|он€штьного торговельно- 
./,

економ|чного ун|верситету' -/- \ ,/
доктор техн|чних наук' професо '/ ' 4 €идоренко Ф.Б.р?
3 експертними висновками озна
Ректор Ёац|онального ун|верс4тфЁб16
| природокористування !кра}нф : "' ..". ,1
доктор педагог1чних наук' п

г- *:
(} а1

а-:,}'
::.''::.3

;' .-'.

|олова експертно| комтс;1 Банько Б.\4.



152 <<1!!етролог[я та !нформац!йно_вим1рповальна техн|ка>>
м
л|п

Ёазва пок'вника (нормативу) 3начення
показника

(нормативу)

Фактичн

значенн'1
г{ок?шни

ка

Б|дхилення

фактитного
значенн'1
показника

в|д
нормативно

го
1 2 -̂) 4 5

1..{,к сн1 характеристики п!дготовки фах|вц1в
1.1 }мови забезпечення деря(авно| гарант|] якост| вищо!

осв|ти
1.1.1 Биконання навчального плану

навчштьних дисципл1н. години,
за показниками: перел1к
форми контролто. о% 100 100

0

\.\.2 |1|двищення квал|ф|кац1|
за останн1 5 рок|в, %о

викладан1в пост1йного складу
100 100

0

1.1.з {{исельн1сть науково-педагог|нних (педагог1нних)
прац1вник|в, що обслуговутоть опец1альн1сть | працтототь

у навч€}льному заклад| за основним м|сцем роботи, як|
займатоться вдосконаленням навч'}льно-методичного
забезпечення, науковими досл|дя<еннями' п1дготовкото
п1дрглник|в та навчальних пос1бниктв, оА

100 100 0

2 Результати осв|тньо| д1яльност| (р1вень

фах|вц1в), не ментше, о%

п|дготовки

2.1

Р|вень знань
гуман|тарно| та

студент|в профес|йно ор|ентовано|
соц1ально-економ1чно| п1дготовки

3аг€}льн

о]
п1дгото

вки
2.\.1 уоп1ш:но виконан| контрольн1 завдання; оА 90 100 +10

2.1.2 як1сно (на 5 1 4) виконан! контрольнтзавдання,оА 50

2.2
Р|вень знань студент|в з| фундаментально|, природничо-
на\ково| та заг:}льноеконом1чно| п|дготовки:

2.2.1 усп|тшно виконан1 контрольн1 завдання, оА

2.2.2 як!сно (на 5 | 4) виконан! контрольнтзавдання,оА

2.з
Р|вень знань стуАент|в
п1дготовки п1дготовки :

1з профес|йно] та практинно[

2.з'1 усп11шно виконан1
п1дготовки. о%

завдання з дисципл|н фахово|
90 100 +10

2'з.2
як1сно (на 5 1 4) виконан| контрольн| завдання
дисципл|н фахово| п|дготовки, '%

з

50 86,з +з6,з

-) Фрган|зац|я науково| роботи

3.1
Ёаявн|оть у структур!
п1доозд|л|в

навчального закладу наукових
+ + 0

поР|вняльнА тАБлиця
дотримання нормативних вип{ог 3 акредитац|[ щодо як;сних характеристик

п!дготовки фах!вц|в за осв1тньо-профес1йнопо <<9к!сть, стандартизац!я та
сертиф1кац1я>> з| спец|альност;

[олова екопертно| ком:о;| Банько Б.}1.



э./'

}часть студент|в
ъ\а кафедрах та
конференц|ях,
ол1мп1адах тощо)

у науков|й д|яльност| (на1кова робота
в лаборатор|ях, участь в наукових

конкурсах, виставках' проф1льних
+ + 0

|олова експертно| ком|с!!:
професор кафедри |нформац|йно-
вим!р}овальних технолог|й Ёац|онального
ун|верситету''!ьв|вська пол|техн|ка'',
доктор техн|чних наук, професор

9лен експертно[ ком|с!'[:
професор кафедри товарознавства,

управл1ння безпечн|стто та як|стто

,/')

^//

шр',{"аньков.м.

1{и|вського нац|она.]1ьного торговельно- //
економ1чного ун|верситету, ,/-) ^;
доктор техн|чних наук' професор г €идоренко Ф.Б.

\_./

нко €.&{.

[олова експертно| ком:с:[ #{'/ БанькоБй


