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висновок ЕкспЕртноi KoMIcfi
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи

за результатами проведенця первинноi акредитацiйноi експертизи
освiтньопрофесiйноi програми <<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>

спецiальностi 1б1 <Хiмiчнi технологii та iнженерiп>
за другим (магiстерським) piBHeM вищо[ освiти

у КиiЪському нацiональному унiверситетi технологiй та дизайну

вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 2 роздiлу хv <прикiнцевi та
перехiднi положення> Закону Украiни <Про виЩу ocBiTy> та пункту 4
Положення про акредитацiю вищих навчальних закладiв i спецiальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професiйних училищах, затвердженого
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 9 серпня 2001 року J\ъ 978 <Про
затвердження Положення про акредитацiю вищих навчальних закладiв i
спецiалъностей у вищих навчальних закладах та вищих професiйних
училищах) на виконання наказу моН Украiни вiд 07. |2.2018 р. за NЬ 2969л
експертна комiсiя у складi:

голови KoMiciT: CaKalloBot Гuлuнu Волоdшrwuрiвна, професора кафедри
xiMiT Вiнницъкого державного педагогiчного унiверситету
iMeHi Михайла Коцюбинського, доктор технiчних наук,
доцент

члена KoMicii: омельченко Наmалii Волоdtшарiвни, професора кафедри
товарознавства, торговельного пiдприсмництва та
експертизи ToBapiB Щержавного закJIаду <Лугансъкий
нацiоналъний унiверситет iMeHi Тараса Тттевченка>
кандидат технiчних наук, професор

у перiод з 18 грудня по 20 грудня 2018 року включно розглянула поданi
матерiали та провела безпосередньо на мiсцi перевiрку дiяльностi Китвсъкого
нацiоналъного унiверситету технологiй та дизайну (далi кнутд), пов'язану з
пiдготовкою фахiвцiв за освiтньопрофесiйною програмою <<технологiя та
експертиза шкiри i хутра спецiалъностi 161 <<Хiмiчнi технологii та iнженерiя>
за другим (магiстерським) piBHeM вищоТ освiти.

Експертизу проведено вiдповiдно до вимог, передбачених
акредитацiйними умовами надання ocBiTHix цослуг у сферi вищоi освiти, що
затвердженi наказом МоН молодi та спорту Украiни J\гs 689вiд 13.06.2012 <Про
затвердження Щержавних вимог до акредитацiТ напряму пiдготовки,
спецiальностi та вищого навчаJIьного заклаДУ>, керуючись нак€вом моН вiд 14
сiчня 2002р. Jф16 <Про затвердження Положення rтро експертну комiсiю та
порядок проведення акредитацiйноi експертизи>>, Законами Украiни кпро вищу
ocBiTy>>, оПро ocBiTy>>, Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украrни вiд 09.0B.200i
року Jф 978, Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украrни вiл 30. |2.2015 року Nч
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1187 <Про затвердження ЛiцензiйНIzГХ УМОв провадження ocBiTHboT дiяльностi
закладiв освiти>> (в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 10 травня 2018 р. J\Ъ З47).

пiд час проведення експертизи були розглянутi Taki документи:
ЛiцензiЯ на освiТню дiяльнiстъ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи

(наказ МОН УкраiЪи вiд 03.02 .2OI7 j\Ъ 21л);
 Вiдомостi щодо здiйснення освiтньоi дiяльностi у сферi вищоi освiти

станом на 24.1 0.201 8 р.;
СертифiКат прО акредитацiю за статусом звО IV (четвертого) рiвня

серiя РДry Jф 1124433, вiд 05.06.201З р.;
 Сертифiкат про акредитацiю спецiальностi 161 <хiмiчнi технологii та

iнженерiя> за piBHeM магiстра НД J\b 1185368 вiд27.06.2О\7 р.Bci копii документiв в акредитацiйнiй справi вiдповiдаютъ оригiналам,
законодавчим i нормативним вимогам щодо ix оформлення.

Bci копiI документiв в акредитацiйнiй .rrpu"i вiдповiдаютъ оригiналам,
законодавчим i нормативним вимогам щодо ik оформлення.

Пiд час експертноi оцiнки комiсiя перевiриrru до"rовiрнiсть iнформацiТ,
фактичний стан кадрового, навчаJIьнометодичного, матерiальнотехнiчного та
iнформацiйного забезпечення, змiст i якiсть пiдготовки здобувачiв ocBiTHbo
професiйноi програми <<технологiя та експертиза шкiри i хутра> спецiальностi
161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя>> за другим (магiстерс"*"r; piBHeM вищоi
освiти. За результатами перевiрки i оцiнюваннrl 

матерiЫiв 
експерти

констатують наступне.

1.загальна характеристика КIfутщ та освiтньопрофесiйноi програми
<<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>>

спецiальностi 161 <dfiмiчнi технологii та iнженерiя>>
за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти

Повна назва заклаdу вuсцоi освimu: КиiЪський нацiоналъний унiверситеттехнологiй та дизайну
Юрuduчна аdреса., вул. НемировичаЩанченко, 2, м. КиiЪ, 0101 1 .

Телефон: +3 S(044) 28005_ 1 2.
Email : knutd@knutd. edu.uaWebsite :htф :/lknutd. edu.ualкнутД це провiдний заклад вищоТ освiти iT рiвня акредитацii

державнОТ формИ власностi, пiдпорядкований MiHicTep.r"y освiти i науки
Украiни, дiе згiдно з чинним законодавством УкраiЪи,^ Статутом КНУТЩ та
iншими нормативними документами. КНУТД с флЪгмано, у b6.pi пiдготовки
фахiвцiв для гЕtлузей легкоi та хiмiчноi пром".ооЪо.ri, iндустрii Йод", бiзнесу,
художньотехнiчного моделювання та дизайну .rро*"ЬооЪr" виробiв .дu

середовищ, мистецтва, сфери економiки та побутового cepBicy, сфери
юриспруденцii тощо. Съогоднi кнутД е багатопрофiльним навч€lJIьнонауково
iнновацiйним комплексом iз широко розвиненою iнфраструктурою i суlЬсною
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матерi€tльнотехнiчною базою, який здiйснюе багаторiвневу пiдготовку
квалiфiкованих фахiвцiв рiзних напрямiв. Також кнутД  один iз найстарiших
в Украiъi закладiв вищоi освiти технологiчного профiлю. Унiверситет мае низку
унiкальних наукових шкiл, якi провадять науковоiнновацiйну дiялънiстъ i
визнанi як в УкраiЪi, так i за iT межами.

киiъський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну засновано 17
квiтня 1930 року нак€вом ВищоТ Ради народного господарства }lb |24О як
Iнститут шкiряноТ промисловостi. З 1944 року внЗ називаеться КиiЪським
технологiчним iнститутом легкоТ промисловостi (ктIлп). Постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи Ns 646 вiд 13 серпня |99З року на базi iнституту
створено .Щержавну академiю легкоТ промисловостi Украiни (ддлIIУ), аЗ0
серпнrI L999 року Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи J\Ъ 1585  КиiЪський
державний унiверситет технологtй та дизайну (кдутд)  вищий навчалъний
заклад IV рiвня акредитацii. Згодом 7 серпня 2001 року Указом Президента J\Гs

59 1 l 200 1 унiверситету надано статус нацiонального.
За багаторiчну освiтянську iсторiю КFIУТ{ пiдготовлено десятки тисяч

фахiвцiВ для рiзнИх сфеР дiяльноСтi УкраiЪи, а такОж для краiЪ европи, Дзii
Африки, ЛатинсъкоТ Америки. Багато випускникiв КFIУТ! стало вiдомими
особистостями, дiячами уряду, державних органiв влади рiзних piBHiB, вченими,
фахiвцями рiзних сфер дiяльностi, успiшними керiвникur", бiзнесменами,
вiдомими дизайнерами.

Рiшенням ЩержавноТ акредитацiйЯоi KoMicii вiд 10 червнrI 200З року за
протоколом Ns 45 (наказ МоН УкраТни вiд 23.06.2003р. J\ъ 401) унiверситет
визнанО акредитОваниМ за статусом вищого навч€UIьного закладу IY рiвня
аКРеДИТаЦiТ. У 201'З РОЦi КНУТД Пройшов чергову акредитацiю. За 

""""оЪпо*Експертноi koMicii вiдповiдно до п.l5 Положення про акредитацiю вищих
навч€Lпьних закJIадiв щодо акредитацiТ за певним статусом (piBHeM) рiшеннямl .U ..Акредитацiйнот KoMicii Украiни вiд 26 квiтня 2оlз року (протокол J\b 10з)
киiвський нацiоналъний унiверситет технологiй та дизайну визнаний
акредитованим за IV piBHeM.

Юридичною пiдставою длЯ надання ocBiTHix послуг, пов'язаних зi
здобуттям вищоi освiти на piBHi квалiфiкацiйних вимог до молодшого
спецiалiста, бакалавра, спецiалiста, магiстра, доктора фiлософii (у т.ч. для
iноземних |ромадян) КFIУТД с лiцензiя MiHicTep.r"u о."iти i науки УкраiЪи у
формi вiдомостей щодо здiйснення ocBiTHboT дiяльностi у сферi вищот освiти та
сертифiкат про акредитацiю серiя рдIV Ns 11244З3 вiд 05 червня 2Оlз року
(TepMiH дiТ сертифiката до 01 .07.2О2Зр.).

Унiверситет будус свою дiялънiстъ на пiдставi законодавства УкраiЪи,
зокрема, законодавчих та нормативних aKTiB про ocBiTy, а також Статуту (нова
редакцiя), погодженого Конференцiею трудового колективу кнутд вiд
2|.09.20\6 р. (протокол Ns 1) та затвердженого наказом McjH Украrни вiд
19.01 .2017 р. JФ 70.

Загальна характеристика кнутД наведена в таблицi 1.
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Таблиця 1

загальна характеристика Киiъського нацiонального унiверситету
технологiй та дизайну

енuх uх
J\b Показники дiяльностi Кiлькiснi параметри

Лiцензований обсяг з осiбос 7з74
ступенями

осiб:
(освiтньоквалiфiкацiйнимиу т.ч. за

б 42I5
2995

1

11д |64
кiлькiсть вищоi освiти осiб 73 18

осiб:т.ч. за
 денна 4388

2

 заочна 29з0

24
19

a
J

1лосо 12

10
кiлькiсть ) эZ4

з них вих 27
5 6
6 кiлькiсть одиниць a

J

Зага_ilьнi площi будlвель, що використовуютъся у \7499з,l

з них:
 власн1 кв. м l7299з 1

7

кв. м 2000
8 Навчальнi площi, якi заклад вищоi освiти здае в

кв. м

Органiзацiю навчалъноi, методичноТ, органiзацiйноТ, виховноI та науковоi
роботи студентiв в Унiверситетi забезпечують:

3 коледжi: Коледж мистецтв та дизайну кнутД (м. КиiЪ); Львiвський
коледж iндустрii моди; Чернiгiвсъкий промисловоекономiчний коледж.

7 факультетiв (б У базовому Зво): iндустрii моди; мехатронiки та
комп'ютерних технологiй; хiмiчних та бiофармацевтичних технологiй;
економiки та бiзнесу; дизайну; пiдприсмництва та права; ринкових,
iнформацiйних та iнновацiйних технологiй (м. Черкаси)

Голова експерmно| Koпticii Г. В. Сакалова
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Кiлькiстъ факультетiв (

навчалъновиховному процесi (кв. м)
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3 iнстиryти: Навч€Lльнонауковий iнститут с)л{асних технологiй навчання;
Навчалънонауковий iнститут iнженерiТ та iнформацiйних техIIологiй; Науково
дослiдний iнститут економiки.

8 центрiв i навчальцих комплексiв: Щентр доунiверситетськоi та
iндивiдуальноi освiти; Навчальнонауковий комплекс вiйськовоТ пiдготовки;
L{eHTp мiжнародного спiвробiтництва; УкраiЪськоПолъський навчальний
ЦеНТР; УКРаiнськоАзербаЙджансъкий кулътурноосвiтнiй центр; Щентр працi та
кар'ери; Щентр фiзичного виховання та здоров'я; Щентр культури та мистецтв.

кнутд мае б спецiалiзованих вчених рад iз захисту докторських та
кандидатських дисертацiй.

В унiверситетi створена сrIасна база для науководослiдноi роботи.
HayKoBi колектиВи кафедР працюють над розв'язанням акту€шьних проблем
розвитку промисловостi, економiки та пiдприемництва в УкраiЪi, розробкою
сучасних технологiЙ для галузеЙ легкоi промисловостi та дизайну,
розробленнrIм заходiв щодо пiдвищення ефективностi промисловостi та бiзнесу,
прогнозуванням, управлiннrlм та розширенням асортиментом продукцiТ легкоi
промисловостi, якi висвiтлюються в публiкацiях наукових журналiв кнутд
<Вiсник кнутд>, <<Легка промисловiстъ>>, <<Технологii та дизайн>> тощо.

в Унiверситетi дiе студентське самоврядування, дiяльнiсть якого
спрямована на забезпечення права i можливостi студентiв самостiйно
вирiшувати питаннrI навчання i побуту, захисту прав та iHTepeciB студентiв, а
також брати у{асть в управлiннi закJIадом вищоТ освiти. Для студентства
створенО сприятливi соцiальнопобутовi умови. Bci iногороднi студенти
забезпеченi гуртожитком.

.що послуг викладачiв i студентiв бiблiотека з чит€uIьними залами, akToBi
та спортивнi зали' спортивний майданчик, iдальня, Медгý/нкт тощо.

Бiблiотека кнутд надас доступ до електронних баз документiв та
електронних версiй пiдручникiв, методичних виданъ, робочих програм та
конспектiв лекцiй кнутд. у 2017 роцi КиiЪський нацiональний унiверситет
технологiй та дизайну отримав доступ до мiжнародних наукових баз Scopus та
Web of Science за кошти держбюджету (наказ моН вiд 19.09 .2Оl7р.:Vэ 1ZBO).

кнутд мае розвинену с)л{асну матерiалънотехнiчну базу, Що повнiстю
забезпечуе потреби навч€lJIьновиховного процесу та науководоiлiдноТ роботи.

За версiсю американсъкого журЕалу CEOWORLD Magazine в Zбt7 роцiкнутД посiв 75 мiсце серед топ100 дизайнерських унiверситетiв cBiTy. В
цьому рейтингу унiверситет с единим представником звО Украiни. За версiсю
цъого ж видання2аI7 року кнутД посiв 71 мiсце серед 100 кращих медичних
та фармацевтичних шкiл i единим украiъським унiверситетом з цим стаryсом.

Навчальна бжа кнутД  це 8 навчальних корггусiв, навчалъЕонауковий
комплекс заг€шьною IIлощею 57598,З,'. На".rаrrьна площа на одного здобувача
освiтИ становитЬ 3,31 кв. м. з0 % аудиторiй забезпеченi мулътимедйним
обладнанням.
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.що перелiку об'ектiв соцiальноi iнфраструктури входить також iдалъня,
буфети площею 92\,6 кв.м.

На офiцiйному вебсайтi кнутД розмiщена акту€tлъна iнформацiя про
його дiяльнiсть, зокрема щодо структури унiверситету, адЙiнiстрацii,
iнформацiя про факулътети i каф€ДРи, довiдка вступнику (правила ,rр"йоrу,
лiцензiТ та сертифiкати про акредитацiю, зр€lзки документiв про 

освiф,

наукову та iнновацiйну, проектну та мiжнародну дiяльнiсть, публiчну
iнформацiю тощо. Також розмiщенi сторiнки кафедр, якi мiстять вiдомоЪтi про:
спецiальностi та освiтньопрофесiйнi про|рами, Зо якими вiдбуваетiся
пiдготовка сryдентiв, дисциплiни, що викладаютъся, iнформацiю про
викладачiв, в тому числi ix наукову, навч€UIънометодичну, видавничу
активнiстъ, контактна iнформацiя.

Офiцiйний вебсайт КНУТ.Щ мае перекJIад англiйською мовою cTopiHoK
з основною iнформацiею про унiверситет.

пiдготовка фахiвцiв за освiтньопрофесiйною програмою <<технологiя та
експертиза шкiри i хутрa> спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологiТ та iнженерiя>
за другим (магiстерським) piBHeM вищоТ освiти проводиться згiдно з лiцензiею
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи та сертифiкатом про акредитацiю
спецiалъностi 161 <ХiмiЧнi техноЛогii та iнженерiя> (за piBHeM магiстр) серiя
НД JЪ 1185368 вiд27.06.2017 р.

навчання за освiтньопрофесiйною програмою <<технологiя та експертиза
шкiри i хутры передбачае набуття широкого спектру теоретичних та
практичних навичок виробництва натуральноi шкiри та хутра, а також
опаIIування методологiТ експертизи шкiрянохутровоi сировини, шкiри та хутра.
пiдготовку фахiвцiв за освiтньо_професiйною про|рамою <<технологiя та
експертиза шкiри i хутра> спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя>
за Другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти здiйснюють кафедри:
бiотехнологii, шкiри та хутра, iноземних мов, комп'ютерноi iнженфii та
електромеханiки, теплоенергетики, ресурсоощадностi та техногенноi безпеки.
випусковою с кафедра бiотехнологii, шкiри та хутра.

Кафедра бiотехнологiТ, шкlри та хутра входить до складу факулътету
хlмlчних та бiофармацевтичних технологlй, який готус фахiвцiв, компетентних
з питань хiмiчноi технологii. Пiдготовка фахiвцiв факультету вiдбуваеться
також за спецlальностями бiотехнологii та бiоiнженерii, фармацiт, промисловот
фармацii.

Кафедра бiотехнологii, шкiри та хутра  перша i едина в УкраiЪi, яка
готуе фахiвцiв з вищою освiтою для шкiряно_хутрового виробництва та
сумiжних пiдприемств. Съогоднi кафедра  с)цасний навчал""йИ i науковий
комплекс з високим piBHeM та обсягом наукових дослiджень, оновленою
матерiальною базою та органiзацiсю навчального процесу.

основним завдання кафедра вбачае пiдготовку фахiвцiв, якi мають знання
дпя проведення експертизи, оцiнки якостi, copTнocTi й споживних властивостей
сировини, матерiалiв i ToBapiB шкiрянохутрового виробництва. З метою
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максим€tльного працевлаштування випускникiв кнутд систематично
враховуються потреби пiдприемствзамовникiв, що працюють у сферi
шкiряного та хутрового виробництва.

За iсторiЮ iснування кафедрою було пiдготовлеЕо понад 4,5 тисяч
фахiвцiв для пiдприемств i установ шкiрянохутрового, дубилъноекстрактового
та взуттевого виробництв. Випускники кафедри працюють на шкiряних та
хутрових пiдприемствах Украiъи, на вiдповiдальних керiвних посадах в
науководослiдних установах, комерцiйних структурах, на виробничих
пiдприемствах рiзних галузей промисловостi д€шеко за межами УкраiЪи.

в цiлому, на кафедрi проводиться цiлеспрямована органiзацiйно
методична робота щодо впровадження новацiй у навч€tльний процес з метою
забезпечення необхiдниХ обсягiВ та глибИн викJIаДаннЯ теоретичних матерiалiв,
практичноТ пiдготовки су{асних фахiвцiв.

Висновок: преdсmавлена на акреdumацiйну експерmuзу dокуменmацiя е
dосmовiРною. КuiвськuЙ нацiональнuй унiверсumеm mехнолоziй mа duзайну
Hadae ocBimHi послуZu вidповidно dо лiцензii, а копii doKyMeHmiB, преdсmавленi в
акреdumацiйнiй справi вidповidаюmь орuеiналал,t mа пidmверduсуюmь право
KuiBcbKozo нацiональноZо унiверсumеmу mехноло?iй mа duзайну на пidеоmовку
фахiвцiв за освimньопрофесiйною проzрал|ою <технолоziя mа експерmlrза
u,tKipu i хуmра> зi спецiальносmi ]бI кХiлliчнi mехнолоzii' mа iнuсенерiяD за
dруzuлt (lwazicmepcbkuM) рiвнепt вutцоt освimu. Зdiйснення освirпньоi diяльносmi в
унiверсumеmi вidбуваеmься зzidно з Лiцензiйнuл,tu yfuloBctJytu проваdасення
ocBimHboi diяльносmi заклаdiв освimu mа в Jиеэtсах лiuензii.

2. Формування контингенту сryдентiв

прийом студентiв до Китвського нацiонального унiверситету технологiй
та дизайну здiйснювався вiдповiдно до Правил прийому, розробленими
Приймальною комiсiею Киiвсъкого нацiонЕUIъного унiверситету технологiй та
дизайну вiдповiдно до законодавства УкраiЪи, у тому числi Умов прийому на
навчанIUI до закладiв вищоТ освiти УкраiЪи в 2018 роцi, затверджених наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 13.10.2017 J\b 1з78, заресстрованих в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи I4.1\.20I7 J\b 139713 1265, iз змiнами, внесеними
згiдно з Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 2з.о4.2018 j\b 409,
зареестрованими в MiHicTepcTBi юстицii Украiни |7.05.20|8 J\b б00/з2052.

киiъський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну оголошуе
прийом для здобуття вищоi освiти на пiдставi лiцензii MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи фiшення мАК вiд 20.05.199З, протокол J\b 4 (вперше); наказ
МОН УкраiЪи вiд 03.02 .20|7 Jtlb 21л (переоформлення)).

вступ на другий (магiстерський) piBeHb вищоi освiти здiйснюеться на
умовах конкурсного вiдбоРУ, Що забезпечуеться роботою приймальноТ KoMicii
вiдповiдно до Умов прийому до ЗВО, затверджених моН УкраiЪи, та Правил
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прийому до Киiвського нацiонального унiверситету технологiй та дизайну, якi
затвердЖуютьсЯ вченоЮ радоЮ кF{утЩ щорiчнО та розмiщуються на сайтi
унiверситету  rvww.knutd.edu. uа.

З Метою ознаЙомлення абiтурiснтiв з rтравилами прийому до КНУТД,
порядком проведеннrI вступних випробувань i матерiальнотехнiчною базою
унiверситету проводяться днi вiдкритих дверей протягом всього навч€UIьного
РОКУ. ОСНОВНИми формами профорiентацiйноТ роботи, що використовуютъся в
КНУТД для формування контингенту студентiв, с:

НаДаННЯ iНфОРмацii про унiверситет, факультет хiмiчних та
бiофармацевтичних технологiй, кафедру бiотехнологiт, шкiри та хутра, правила
прийому та кiлькiсть лiцензованих мiсць на рекламних щитах, розмiщених
перед центрztльним входом до головного корпусу унiверситету, а також на сайтi
кнутд utd.edu.

проведення днiв вiдкритих дверей унiверситету;
щорiчна участь у виставках <OcBiTa i кар'ера>>;

поширеНня зовнiШньоi реклами (буклетiв) про унiверситет, факультет,
спецiальнiсть 161 <Хiмiчнi технологiТ та iнженерiя>, освiтньопрофесiйнi процр€li\ли
виtlусковrо< кафедр;

у{асть студентiв у рiзноманiтних конференцiях, конкурсах та виставках.
 iнтенсивне використання iнформацiйних технологiй, соцiальних мереж;

розширення спiвпрацi з майбутнiми роботодавцями.
у кнутд в рамках профорiентацiйноi роботи та пiдготовки молодi до

встуtIу до закJIаду вищоi освiти, а також до зовнiшнього нез€UIежного оцiнювання
ЗНаНЬ, СТВОРеНИЙ i дiС IНСтитУт до унiверситетськоi та iндивiдуальноi пiдготовки.
мета заходiв Iнстиryry разом з деканатом факультету хiмiчних та
бiофармацевтичних технологiй i кафедрою бiотехнологiТ, шкiри та хутра
пiдготовка абiryрiентiв, якi змогли б добре навчатись за освiтньопрофесiйною
про|рамою та опановувати курси модулiв з пiдготовки бакалаврiв та магiстрiв.

Експертна комiсiя ознайомилась iз Правилами прийому до КиiЪсъкого
нацiонаЛьногО унiверситету технологiЙ та дизайну та констату€, Що прийом
студентiв на перший курс магiстратури ycix фор, навчання здiйснюетi." 

"uocHoBi результатiв складаннrI вступних випробувань на базi диплому бакалавра
(освiтнього рiвня <<Спецiалiст>). Щлrя спорiднених спецiа_rrъностей абiryрiенти
скJIадаютъ iспит з iноземнот мови та фахове вступне випробуваннrI; дJuI
неспорiднених спецiальностей  передбачено додатковий iспит iз <загальноi
хiмiчноТ технологii)>.

освiтнiй процес за денною формою навчаннrI в кнутД здiйснюеться з
вiдривом вiд виробництва, за заочною  без вiдриву вiд виробництва незалежно
вiд роду i характеру занять здобувачiв вищоi освiти як за кошти державного
бюджету, так i за кошти юридичних та фiзичних осiб. ocHoBHi засади
органiзацiт заочного навчаншI, зокрема з використаншIм технологiй
дистанцiйного навчання, В кнутд регламентуеться <<положенням про
навчання студентiв без вiдриву вiд виробництва).
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пiдготовка фахiвцiв за освiтньопрофесiйною програмою <<технологiя та
експертИза шкiрИ i хутрa> спецiальНостi 161 <Хiмiчнi технологiТ та iнженерiл>
другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти У кнутд здiйснюсться за
двоцикловоЮ системоЮ <бакалавр>  кмагiстр>>. Контингент студентiв, Що
здобувають освiтнiй ступiнь магiстра, формуетъся з числа студентiв КF{УТ! та
iнших ЗВО, якi здобули освiтнiй ступiнь бакалавра.

Показники форп,туванIUI контингенry сryдентiв, якi навчаються за ocBiTHbo
професiйною програмою <<технологiя та експертиза шкiри i хутра>, наведено в
табл.2.

Таблшц2
Показники формування контингенту сryдентiв

за освiтньопрофесiйною програмою
<<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>>

другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти
iз спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнжен

Nb

п/п
Показник Роки

20lб 2017 2018

1
Лiцензов аний обсяг пiдготовки, всього
в т.ч. енна навчання

270lIl0*
75

270lll0*
75

270lIl0*
75

2

Прийнято на навчання, всього (осiб) на
базi освlтнього 1вня
о 10 7 7
в.т.ч. за амовленням 10 6 7
о заочна 7 5 0
в.т.ч. за д 0 0 0
о нагороджених медалями, або тих, що

диплом з вiдзнакою
л|

J a
J J

.таких, якi пройшли довгострокову
1 снтацlю

. зарахованих на пlльгових умовах; з
якими на

a
J Подано заяв) кiлькiсть, всього на одне

мiсце за формами навчання
a 10 10 8
о заочна 10 9 2

4 Конкурс абiтурiентiв на мiсця державного
замовлення
a енна 1,0 \,67 I,|4
о заочна

* ЛО освimньо пр оф е с iйноt проzраtпu
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Лiцензований обсяг пiдготовки фахiвцiв за освiтньопрофесiйною
пРОГраМоЮ <<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> магiстерського рiвня
складае 75 мiсць денноi форми навчання та 35 заочноi форми.У 20tбll7 н.р. було прийнято на навчаннrI 10 студентiв за
ДеРЖЗаМОВленняМ, iз 10 абiryрiентiв, яких було допущено до )частi у KoHKypci на
ДеНнУ форrу.Конкурс на мiсця державного замовлення скJIадав 1 особа на мiсце.

У 2017118 н.р. вiдбулось скорочення фiнансування навчання студентiв на
Умовах державного замовленнrI. Було прийнято на навчанття б студентiв за
Держзамовленням, iз 10 абiryрiентiв, яких було допущено до y{acTi у KoHKypci на
ДенIry форrу. Конкурс на мiсця державного замовленнrI скJIадав 1,67 осiб на
мiсце. Одного студента денноi форми було зараховано за контрактом.

У 2018/19 н.р. бУло прийнято на навчання 7 студентiв за держзамовленням,
iз 8 абiтурiентiв, якi були допущенi до yracTi у koHkypci на денну форму.
Конкурс на мiсця державного замовлення скJIадав 1,14 осiб на мiсце.

Кiлькiснi показники пiдготовки студентiв за освiтньопрофесiйною
ПРОГРаМОЮ Технологiя та ексгIертиза шкiри i хутра представлена в табл. 3.

Таблиця 3
КiЛЬКiснi показники пiдготовки фахiвцiв за освiтньопрофесiйною

програмою <<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>>

другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти
зi спецiальностi 1б1 <Хiмiчнi техцологiТ та iцжен

Висновокz Експерmна комiсiя зазнача€, tцо у КutвськоJйу нацiональноJйу
унiверсumеmi mехнолоziЙ mа duзайну провоdumься акmuвна профорiенmацiйна
робоmа. Конmuнzенm сmуdенmiв освimньопрофесiйноt проzраJvru ктехнолоziя
mа експерmuза u.tkipu i хуmра> зi спецiальносmi lб1 <хiлцiчнi mехнолоzii mа
iнсюенерiя> за dpyetи,t (лааеiсmерськuм) piBHeM вutцоt освimu у КНУТД перебувае
у /йеэюах лiцензованоzо обсяzу.

3. Органiзацiя та змiст пiдготовки магiсгрiв
за освiтнььпрофесiйною програмою <Дехнологiя та експертиза шкiри i
хутра> зi спецiальностi 1б1 <хiмiчнi технологii та iцженерiя>> за другим

(магiстерським) piBHeM вищоi освiти

Надання ocBiTHix послуг з пiдготовки фахiвцiв другого (магiстерського)
рiвня вищоi освiти rрунтусться основних документах: освiтньопрофесiйна
програма, профiль проIрами та навч€uIьний план.

ВипускNs
зlл Показник

31.01.2018 р. 30.0б.2018 р. 31.12.2018 р.
плановий
З|.|2.2019 р.

l
Пiдготовлено фахiвцiв
(за денною формою
навчання), осiб

9 0 7 7

2
Пiдготовлено фахiвцiв
(за заочною формою
навчаннrI), осiб

J 2 5 0

Голова експерmноt колliсit d
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Освiтньопрофесiйна програма <<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>
зi спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя> розроблена проектною
ГрУпою Киiвоького нацiонального унiверситету технологiй та дизайну у
вiдповiдностi до рекомендацiй МОН УкраiЪи, погоджена Галузевою радою з

розроблення професiЙних стандартiв та квалiфiкацiй у сферi легкоi
промисловостi (протокол J\b 2 вiд 19 квiтня 2018 р.) та затверджена Вченою
РаДоЮ Киiвського нацiонzlJlьного унiверситету технологiй та дизайну (протокол
Ns 4 вiд 20.|2.2017 р.).

В ОСвiтньопрофесiйнiй програмi визначено TepMiH навчання магiстра (1,5

рокУ), З€}значено заг€Llтьну кiлькiсть кредитiв еКТС  90, наведено перелiк
навч€шьних дисциплiн та кiлькiсть кредитiв ектС кожноi з дисциплiн, мiсце
ДИСЦИплiни в логiчнiЙ послiдовностi, очiкуванi резулътати навчання.

На ocHoBi освiтньопрофесiйноi про|рами та структурнологiчноi схеми
викладання дисциплiн та проведеннrI практик, що сформована кафедрою,
розроблено навчальний план пiдготовки магiстра. Навчалъний план
затверджено Вченою радою Киiъського нацiонаlrьного унiверситету технологiй
Та ДИЗаЙНУ проТокол J\Ъ 5 вiд 2|.I2.20Iб р. На ocHoBi навчЕuIьного плаIIу

розробленi робочi навчЕulьнi плани.
загальне планування навч€}льновиховного процесу Грунтуеться на

навч€lльному планi i робочих програмах, забезпечуетъся графiком освiтнъого
процесу, семестровиМ розкладоМ занrIть, планоМ роботи кафедри. Bci цi
документи вiдповiдають нормативIIим вимогам.

Навчальний план пiдготовки магiстрiв за освiтньопрофесiйною
програмою <<технологiя та експертиза шкiри i хутры мiстить перелiк основних
компонентiв: цикл обов'язкових навч€lльних дисциплiн; цикл дисциплiн
ВiЛЬНОГО ВиборУ студента; практичну пiдготовку; пiдсумкову атестацiю.

практична пiдготовка логiчно взаемоузгоджена вiдносно теоретичноi та
перiодУ атестацii. Навчальним планом пiдготовки магiстрiв за ocBiTHbo_
професiйною програмою <<Технологiя та ексцертиза шкiри i хутрa> у II ceMecTpi
передбачена виробнича практика обсягом б кредитiв, а у III ceMecTpi
переддипломна практика обсягом 9 кредитiв. Результатом здобутоi освiти е
пiдготовКа диплоМноi магiСтерськоi роботИ (проектУ) та ii (його) захист у III
ceMecTpi.

Bci види робiт згiдно навчЕLльного плану забезпеченi вiдповiдними
положеннями, програмами практик, Положенням про дипломну магiстерську
роботу (проект) та Методичними рекомендацiями до написання дипломноi
магiстерськоi роботи (проекту).

Нормативи щодо кiлькостi, форм контролю, триваJIостi сесiй, практик,
канiкул дотриманi. Нормативи тижневоi завантаженостi студентiв дотриманi.

Експертна комiсiя встановила наявнiсть на випусковiй кафедрi
ЗаТВеРДЖеНОI ОСВiТНЬОПРОфесiЙноТ про|рами, профiля програми, затвердженого
навч€UIьного плану, робочого навч€UIьного плану, графiку освiтнього процесу,
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розкладу занятъ. На кожну дисциплiну навч€шьного плану розробленi навчальнi
i робочi програми, змiст яких узгоджений з попереднiми i насryпними
дисциплiнами. Навча_гrьнi програми дисциплiн розробляються науково
педагогiчними працiвниками кафедри i затвердж}ються пiсля ik обговорення на
засiданнi кафедри та Вченою радою факультету.

Висновоl* Експерmна кол|iсiя зазначае, tцо освimнiй процес у КНУТД
зdiйснюеmься зzidно заmверduсеноi' в усmановленол4у поряdlу освimньо
професiйноt проzраJvхч't, навчсLльнtlх планiв, Bl.:JvxoZ норл4аmuвн1.1х mа навчально
меmоduчнuХ dокупtенmiВ вutцоi ocBimct, якi вuзначаюmь орzанiзацiю mа злliсm
пidzоmовкu фахiвцiв за освimньо_професiйною проzрqл4ою ктехнолоziя mа
експерmLtза u,tKipu i хуmра> зi спецiальносmi ]бI <Хiмiчнi mехнолоzi[ mа
iнженерiя> за dруzuлl (лшеiсmерсъкttw) рiвнелt, tцо свidчеuпь про вidповidнiсmь
ЛiцензiйНuJv, уJиовалl проваdження ocBimHboi' diяльносmi заклаdiв освimu mа
!ерэtсавHt,tful вulJvxоzа]и d о акреdumацii.

4. Кадрове забезпечення ocBiTHbo[ дiяльностi

Експертна комiсiя, використовуючи первиннi документи вiддiлу кадрiв
Унiверситету, перевiрила достовiрнiсть наведеноi в акредитацiйнiЙ спрЪвi
iнформацii про якiсний склад науковопедагогiчних працiвникiв *u6.др
унiверситету, якi забезпечують освiтнiй процес пiдготъвки магiстрiв ,ъ
освiтньопрофесiйною програмою <<Технологiя та експертиза шкiри i хутрnу за
спецiальнiстю 161 <<хiмiчнi технологiт та iнженерiя> i встановила його
вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам, що u"r"a"."i Лiцензiйними умовами
провадження освiтньоI дiялъностi закладiв освiти.

освiтнiЙ процеС за спецiальнiстЮ 161 <ХiМiчнi технологiТ та iнженерiя>
ЗДiЙСНЮСТЬСЯ За ПеРШИМ (бакалаврсъким) та другим (магiстерсъким) рiвнями
освiти. Загальна кiлъкiсть студентiв, Що навчаються на ycix рiвнях пiдiотовки
за спецiалънiстю скJIадас 2З 1 особу.

Група забезпечення спецiальностi 1б1 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя>>
складаеться З науковопедагогiчних працiвникiв, якi працюють у закладi освiти
за основним мiсцем роботи i не входять до жодноi групи забезпеченнrI такого
або iншого закJIаду вищоТ освiти в поточному ce'e.rpi.

склад групи забезпечення становить 8 фахiвцiв на 2з| особу контингенту
спецiальностi, що задоволъняе вимогам Лiцензiйних умов провадженнrI
ocBiTHboi дiяльностi закладiв вищоТ освiти. В групу входять 5 докторiв наук,
професорiв, в т.ч. 1 доктор хiмiчних наук (Барсуков В.З.), 4 доктори тЪхнiчних
наук (Щанилкович А. г., Касьян Е.е., Будаш ю.о., Савченко Б.м.), та з
КаНДИДаТа НаУК, ДОЦеНТИ, В Т.Ч. 1 Кандидат хiмiчних наук (Макеева I.C.) i 2
кандидата технiчних наук (Березненко Н.М., Iщенко о.в.). На одного члена
групи забезпечення припадас 29 здобувачiв освiти Bcix piBHiB, KypciB та форм
навчаннrI спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiл>.
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частка працiвникiв, хто мае науковий ступiнъ Tal або вчене званIuI
становить 100 Yо вiд загаJIьноi кiлькостi членiв групи забезпечення (норматив
для освiтнього ступеня магiстра  не менше 60 %); частка тих, хто мае науковий
ступiнь доктора наук Tal або вчене звання професора для рiвня магiстра
становитъ 62,5 0/о вiдсоткiв вiд заг€шьноi кiлькостi членiв групи забезпечення
(норматив для освiтнього ступеня магiстра  не менше 20 %).

квалiфiкацiя членiв групи забезпечення пiдтверджена документами про
ocBiTY, НаУКОВИй сryпiнь iз вiдповiдноi спецiальностi та науковою, науково_
педагогiЧною, педагогiчною, а також iншою професiйною дiяльнiстю за
спецiальнiстю <хiмiчнi технологiт та iнженерiл> i вiдповiдае вимогам пункту
З0 Лiцензiйних умов наданнrI ocBiTHix послуг у сферi вищоТ освiти.

Комiсiя перевiрила на мiсцi оригiнали трудових книжок, особовi справи,
iндивiдуальнi плани викладачiв, розкJIади занять та iншi документи, що
пiдтверджують наявний кадровий склад. Таким чином, склад групи
забезпечення вiдповiдае нормативним вимогам.

пiдготовку здобувачiв Другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти
освiтньопрофесiйноi програми <<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> за
спецiалънiстю 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя> забезпечуюiь 10
викладачiв кнутд, у тому числi кафедр бiотехнологii, шкiри та хутра;,
iноземних мов; комп'ютернот iнженерiт та електромеханiки; теплоенергетики,
ресурсоощадностi та техногенноi безпеки. Bci викладачi мають HayKoBi ступенi
та вченi звання (100 %), з них б е докторами наук, професорами; 4 кандидurur"
наук, в т.ч. 2 доценти, якi маютъ достатнiй педагогiчний стаж роботи у закладах
вищоТ освiти. Науковий ступiнь доктора наук або вчене звання професора
мають 60 % викладачiв.

частка викладачiв, якi проводять лекцii з навчальних дисциплiн та мають
науковий ступiнь доктора наук i вчене звання професора, складае 100 Yо (д.т.н.,
проф. Злотенко Б.м., Д.Т.Н., проф. Панасюк I.B., д.т.н., проф. Андреева о.А.,
д.т.н., проф. ,Щанилкович А. Г., д.т.н., проф. Касьян Е.С.).

випускова кафедра бiотехнологii, шкiри та хутра нараховуе 6,5 штатних
одиниць, якi посiдають 4 доктора наук, в т.ч. 4 професора (1,5 ш.о.), 4
кандидата технiчних наук, в т.ч. 2 доцента (3,25 ш.о.), 3 кандидата бiологiчних
наук (0,75 .о.), 1 старший викладач (0,75 Ш.о.), 1 асистент (0,25 ш.о.).

виконання навч€lлъного плану двадцяти здобувачiв Другого
(магiстерського) рiвня вищот освiти за освiтньопрофесiйною програмою
<<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> здiйснюють б викладачi" кафедри
бiотехнологii, шкiри та хутра. Bci викладачi мають науковий ступiнь iыйо
вчене звання: Д.Т.Н., проф.  4 (Андреева о.А., Щанилкович А.Г., Касьян Е.е.,
Мокроусова О.Р.); к.т.н., доц.  1 (Охмат о.д.), к.т.н.  1 (Майстренко л.А.).

Фахову вiдповiднiсть науковопедагогiчноI спецiальностi (квалiфiкацii)
до дисциплiн, що викладаютъся, мають 100 % викладачiв. ВiдпоЙднiсть
квалiфiкацii викладачiв дисциплiнам, якi вони викладають, забезпечена ix
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базовою вищою освiтою, науковою спецiальнiстю, науковим ступенем та
вченим званням.

Викладачi постiйно працюють над пiдвищенням своеi квалiфiкацi1,
покращенням якостi викладання, займаютъся навч€Lлънометодичною та
науковою роботою.

Протягом п'яти ocTaHHix poKiB увесь професорськовикJIадацький склад,
який забезпечуе пiдготовку здобувачiв вищоТ освiти освiтньопрофесiйноi
програми <<технологiя та експертиза шкiри i хутра> за спецiальнiстю 161
<Хiмiчнi технологii та iнженерiя> другого (магiстерського) рiвня, згiдно пJIаIIу
пройшов рiзнi форми пiдвищення квалiфiкацiт. Експертною комiсiсю
встановлено пiдвищення педагогiчноi майстерностi в Навчальнонауковому
iнститутi с}часниХ технолоГiй навчання КFIУТЩ; стажуваннЯ в КиiЬсЬКОIчry
нацiональному торговелъноекономiчному унiверситетi, Iнститутi
бiоорганiчноТ xiMii та нафтохiмiТ нАН УкраiЪи, Полтавському унiверситЪтi
економiки i торгiвлi, Кошицькому унiверситетi Павла Йозефа Шфарика
(Словаччина), Iнститутi державного управлiння у сферi цивiлiно.о .u"".ry
FгуцЗ Украiни, Iнститутi державного управлiння у сферi цивiлъного захисту
дснС Украiни, Головному навч€lJIьнометодичному центрi
Щержгiрпромнагляду УкраiЪи)>, в умовах ПрАТ кЧинбар> та ПАТ <<Фармак>.

науковопедагогiчний потенцiал кафедри мае тенденцiю до зростання: у
2018 Роцi старшi викJIадачi кафедри HiKoHoBa А.в. та Шидловська о.д.
захистили кандидатськi дисертацii; у 2018 роцi асистент кафедри Ребрикова П.д.
вступила на навчання до аспiрантури.

завiдувачем випусковоi кафедри бiотехнологiт, шкiри та хутра е
Мокроусова олена PoMaHiBHa, яка очолюе кафедру з липня 2015 року;до*rор
технiчних наук (спецiальнiстъ 05.18.18  технологiя взуття, шкiряних виробiв i
хутра, диплом доктора наук дд Jф 001618 вiд 25.0|.20tЗ р.), професор (диплом
12ПР J\b 009507 ВiД 1б.05.2014 р.), Лауреат ,.Щержавноi премii Украiни в галузi
науки i технiки. Мокроусова олена poMaHiBHa е дiйсним членом дmеriсап
Leather chemists Association. Вона с спiвавтором навчзuIьного посiбника
<<Технологiя i матерiали виробництва шкiрп> i монографiй <Полiфункцiоналънi
тпкiрянi матерiалп>, <электроповерхностные явления в процессах
формирования структуры кожи)), <Hide and Skin of Mammals>>, <<Ри"о* *уrряних
ToBapiB УкраiЪю>, <Екоефективнi технологii формування еластичних шкфяних
матерiалiв>>. IIлrен Вченоi ради КиiЪського нацiонального унiверситету
технологiй та дизайну (кнутд) та Киiъського нацiонального торговельно
економiчного унiверситету (КнтЕу), Спецiалiзованот вченот ради д 26102.03
кнутд (05.18.18 *Технологiя взуття, шкiряних виробiв i хутра) та д 26.055.02
кнтЕУ (05.18.08 Товарознавство непродовольчих ToBapiB), редколегii
журналiв <<Технологii та дизайн>>, <Вiсник кНТЕУ) та <Товари 1 ринки).Повний педагогiчний (науковопедагогiчний) стаж завiдрача кафедри
Мокроусовоi О.Р. скJIадае 20 poKiB.

Г. В. СакаловаГолова експерmноt' Kolyticii
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починаючи з 2015 року кафедрою бiотехнологii, шкiри та хутра
ПРОВОДИТьСя мiжнародниЙ науковопрактичниЙ ceMiHap <Iнновацiйнi матерiали
Та ТеХнОЛогii шкiрянохутрового виробництва) з виданням збiрки матерiалiв, а
В ГРУДнi 2018 року ceMiHap проведено в четвертий раз. За резулътатами HayKoBoi
дiяльностi кафедр унiверситету кафедра бiотехнологii, шкiри та хутра посiдае
призовi мiсця (в 2016 р.  2 мiсце, в 20117 р.  1 мiсце).

Викладачi кафедри берутъ r{асть у роботi З Спецiалiзованих вчених рад
кНУТД iз захисту дисертацiй (Д 26.|02.0I  Касьян Е.е.; Д 26.102.0З
Андресва о.А., Щанилкович А.Г., Касьян Е.е., Мокроусова о.Р.; Д 26.102.04 
АНДРеева О.А., Щанилкович А.Г.), ВченоТ, НауковотехнiчноТ та Методичноi
рад КНУТЩ (Андреева о.А., Щанилкович А.Г., Мокроусова О.Р., охмат о.А.),
Вченоi Ради факультету хiмiчних та бiофармацевтичних технологiй (Андресва
О.А., Щанилкович А.Г., Мокроусова О.Р., Охмат О.А.).

комiсiя пiдтверлжу€, Bci науковопедагогiчнi працiвники, якi
забезпечують пiдготовку здобувачiв Другого (магiстерського) рiвня вищоi
освiти освiтньопрофесiйноi програми <<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>
за спецiалънiстЮ 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя> мають вiдповiдну
базову ocBiTy, науковий ступiнь таlабо вчене звання, необхiдний стаж роботи та
HaykoBi публiкацii за фахом, проходили пiдвищення квалiфiкацii протягом
ocTaHHix п'ятИ poKiB вiдповiдНо дО затвердЖеногО плану, що пiдтверджуеться
вiдповiдними документами науковометодичного вiддiлу та вiддiлу кадрiв
унiверситету.

piBeHb науковот та професiйноi активностi кожного науково
педагогiчного працiвника пiдтверджусться виконанням бiльше чотирьох умов,
що зазначенi у пунктi З0 примiток додатку до Лiцензiйних умов провадження
освiтньоi дiяльностi закладiв освiти.

висновок: Експерmна коллiсiя пidmверduсу€, Lцо кiлькiснi mа якiснi
показнl,tкu каdровоzо забезпечення пidzоmовкu wtаziсmрiв за ocBimHbo
професiйною проZрал,хою <Технолоziя mа експерmuза tuKipu i хуmра>
спецiальносmi 1бI <Хiмiчнi mехнолоеii mа iнженерiя> за dруzъuw
(лtаziсmерськши) рiвнелl Buu4ot освimu вidповidаюmь BlM,lOZaJV, Лiцензiйнuх уtйов
проваdэюення ocBimHboi diяльносmi у сферi вuu4оi освimu mа !ерэtсавн1*14
Buл|ozaJvl do акреdumацii в повноJиу обсжi.

5. Матерiальнотехнiчне забезпечення освiтцьоi дiяльностi

за результатами перевiрки наявностi та стану матерiалънотехнiчноI бази
унiверситету експертна комiсiя констатуе, що Киiъський нацiональний
унiверситет технологiй та дизайну мае матерiальнотехнiчну б*у, яка
вiдповiдае встановленим вимогам. освiтнiй процес здiйснюсться на власних
площах унiверситету. Власнiсть пiдтверджуютъ представленi документiв, що
засвiдчують право власностi, оператиВного управлiння чи користуваннrI
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основними засобами для здiйсненнrl навч€шьного процесу на строк, необхiдний
для завершення повного цишIу ocBiTHboi дiяльностi.

пiдготовка фахiвцiв за освiтньопрофесiйною програмою <<технологiя та
експертИза шкiрИ i хутро> спецiальНостi 1б1 <Хiмiчнi технологii та iнженерiл>
за другим (магiстерсъким) piBHeM вищоi освiти здiйснюеться в навч€lJIьних
коршусах Jфl (використовуеться в навч€Lпьно_му процесi бg9,1 ''), Jф 4
(використовуеться в навчаJIьному процесi 42 м2) та Ns 5 (використовуеться в
навч€tJIьному процесi 141,6 r').

в кнуТЩ активно розвиваеться комп'ютерне забезпечення навч€lJIьного
процесу, що забезпечу€ться оновленням гrарку сучасноi комп'ютерноi технiки,
впровадженням локЕшьних комп'ютерних мереж та HoBiTHix iнформацiйних
технологiй. Значна частина комп'ютерноi технiки зосереджена у
спецiалiзованих навч€шьних аудиторiях. в кнутд для забезпечення освiтнього
процесу використовуеться 2| комп'ютерний кJIас. Bci класи обладнано
сr{асниМи персоН€LгIьними комп'ютерами, що експлуатуються менше 8 poKiB,
забезпечено пiдключення до заг€шьноунiверситетськоi мережi та доступом до
IHTepHeT. Пiд час проВедення занять студенти мають доступ до Bcix ocBiTHix
pecypciB унiверситету, вкJIючаючи матерiали науковотехнiчноi бiблiотеки
iнституцi йний репозитарiй тощо.

В унiверситетi викорисТовуютьсЯ TaKi iнформацiйнокомп'ютернi
системи: модульне середовище освiтнъого процесу; автоматизована система
ПЛаНУВаННЯ, ОРГаНiЗаЦiТ, УПРаВЛiннrl та контролю навчuulъного процесу у вищих
навч€Lпьних закладах iZeta; система Education; система фiнансового
менеджменту; корпоративна електронна пошта; електронний журн€lл,
електронний репозитарiй та кат€uIог науковотехнiчноi бiблiотеки, система
АскоЕ.

Фактичне середне завантаженнrI комп'ютерних класiв за BciMa
спецiальностями В межах лiцензованих обсягiв становить 46,7 % вiд
максимulльно можливого. В унiверситетi наявнi комплекти мультимедiйного
обладнання, якими забезпеченi 30 % лекцiйних аудиторiй.

Кафедра мае 1лекцiйну аудиторiю_ (90 ''), 4 сучаснообладнанi
навч€шьнонауковi лабораторii (471,9 ''), 1 навчальну аудиторiю дJUI
практичниХ занятЬ (22 м') з лок€шьною мережею та виходом в Internet.
Комп'ютерним та мультимедiйним супроводом забезпечено 1 о0 % лекцiйних
занять.

Щля забезпечення навч€UIьного процесу на кафедрi бiотехнологii, шкiри та
хутра лекцiйна аудиторiя та навч€tльна аудиторiя для практичних занrIть
оснащенi мультимедiйними засобами. Навчальнонауковi лабораторiТ оснащенi
переносними мультимедiйними засобами.

лабораторii кафедри бiотехнологiT, шкiри та хутра для проведення
навчаIIьних лабораторних та науководослiдних робiт маютъ необхiдне
лабораторне обладнання: хiмiчний скляний та керамiчний посуД, перемiшувачi,
нагрiвалънi та охолоджувальнi прилади, вакуумнасоси, рнмьтри, дистилятор,
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ваги технiчнi електроннi та аналiтичнi, термостати, сушильнi шафи,
ЦеНТРИфУги, муфельну пiч, фотоелектроколориметром. Лабораторii також
ОСНаЩеНО СПецiалiзованим обладнанням для визначення якостi натуральноТ
шкiрИ та хутра, а саме: прилаД длЯ визначення зносостiйкостi шкiр
(УКРНЩIШШ); прилад для визначення стiйкостi до тертя IПК_I; прилад для
визначення стiйкостi до багаторазового вигинУ IПК2; прилад для визначення
водопромокання у динамiчних р[овах tIВД2; прилад для визначення
водопромокання у статичних умовах Пвс2; прилад для визначення
повiтропроникностi шкiри; прилад для визначення жорсткостi шкiр IIжуl2м.

kpiM того, лабораторii кафедри оснащенi сучасними приладами та
обладнанням: спектрофотометром ulab 102 uv; мiкроскопом лабораторним
I\D(20, MicroOptix; мiкроскопом для морфологiчних дослiджень xS3300,
Micromed; шафою сушилъною термостатичною СТ 1 00С (UOSlab), автоклавом.

навчальноексперимент€Llrьна лабораторiя кафедри оснащена спецiальним
обладнанням для виробництва шкiри або хутра: обладнання для перемiшування
розчинiв; машиною розбивальною РМ2; машиною струг€rльною 07788Д1;
пресом для вирубування зразкiв шкiр ЗIС/ЛМ; баркасом Б100; баркасом Б500;
барабаном пiдвiсним фiрми <Валеро>; сушильЕою шафою SNOL 58/350;
центрифугою Щ25; сушаркою конвективною; машиною мiздрильною м670.

СанiтарНотехнiчНий стаН навч€lльНих примiщенЬ кафедри бiотехнологii,
шкiри та хутра задовiльний i вiдповiдас встановленим вимогам. Вимоги щодо
дотримання технiки безпеки, протипожежноi безпеки та виробничоТ caHiTapii на
кафедрi забезпечено. Режими роботи навч€UIъного ycTaTKyBaHHrI та облад"u"",
вiдповiдають нормативам. Комiсiя ознайомилась з необхiдними документами,
що пiдтверджують вiдповiднiсть навчztльних примiщенъ санiтарнотехнiчним,
протиtIожежним вимогам та нормативам з охорони працi.

Висцовок: експерmна ко^лiсiя BcmaHoлltJta, Lцо в унiверсumеmi посmiйно
провоdumься робоmа з уdосконалення маmерiальноmехнiчноzо забезпечення
освimньоzо процесу, забезпечення йоzо учаснuкiв навчальнufulu прttл,titценнялr1,1,
спорmuвнцлlu лtайdанчuкал,tu, Усmаmкування.rи, меблямu, необхidнuJчru засобал4u
навчання, а iснуюча маmерiаllьноmехнiчна база yHiBepcumemy mа вuпусковоi'
кафеdрu бiоmехнолоеit, ruкiрu mа хуmра dля пidzоmовкl,t зdобувачiв вutцоi освimu
освimньопрофесiйноi про?рал|u <Технолоеiя mа експерmuза luKipu i хуmра>
спецiаllьносmi 1б1 <Хiлtiчнi mехнолоzii mq iнэtсенерiя> за dруеuл,t
(лlаziсmерськuлl) piBHeпt вidповidае Лiцензiйнuм ул4овqп4 проваdасення ocBimHboi
d iM ь н о с mi з акл а d i в о с в imu m а,Щ ерuс а в нuJvl B1,1J|4 о 2 ап4 d о акр е d um ац it.

l
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б. Навчальнометодичце забезпечення ocBiTнboi дiяльностi

Експертною комiсiею виявлено, що у навч€Llrьнометодичному

забезпеченнi КFIУТД та кафедри бiотехнологiТ, шкiри i хутра реалiзованi
принципи безперервноi пiдготовки студентiв у сферi хiмiчних технологiй та
iнженерii. Освiтнiй процес органiзовано згiдно дiючого законодавства та
нормативних вимог МОН УкраiЪи.

Навчальнометодичне забезпеченнrI здобувачiв вищоТ освiти за освiтнъо
професiйною проtрамою <<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> зi
спецiалъностi 1б1 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя> за другим (магiстерським)
piBHeM вищоI освiти у КНУТД складае 100 %. Навчальнометодичне
забезпеченнrI Bcix дисциплiн включае: навч€LJIьнi i робочi програми; конспекти
лекцiй; методичнi матерiа;rи до практичних i лабораторних занять; методичнi

рекомендацii для самостiйноi роботи студентiв; методичнi рекомендацii до
курсового проекту i дипломноi магiотерськоТ роботи (проекту); програми
практик; перелiк контрольних питань до поточного та пiдсумкового контролю,
засоби з контролю якостi знань тощо.

Bci навч€Llrънi i робочi програми, якi використовуютъся в ocBiTHboMy
процесi пiдготовки фахiвцiв за освiтньопрофесiйною програмою <<Технологiя

та експертиза шкiри i хутрa> е власними розробками викладачiв кафедр

унiверситету, рекомендованi кафедраrчrи та затвердженi в установленому
порядку. Кожна робоча програма мiстить тематичний план, плани лекцiй, форми
та змiст практи!Iних (лабораторншl) заIu{ть та самостiйноi роботи сryдентiв, а
також порядок контроjIю i оцiнrован}ul знань (поточний та пiдсумковий)

рекомендовану лiтературу (основну, додаткову), у тому числi iнформацiйнi

ресурси в IHTepHeTi.
Навчальнометодичнi комплекси дисциплiн зберiгаються у паперовоIчIу та

електронноNIу виглядi на кафедрах, розмiщенi в модуJIьному середовищi
освiтнього процесу КНУТД за режимом достуtIу htфs://msnp.knutd.edu.ua/ i
мережi Intemet, можуть використовуватися студентами пiд час самостiйноi

роботи. Yci навч€lльнометодичнi матерiа;rи, виданi викJIадачами кафедри, а

також пiдруlники для здобувачiв вищоi освiти за другим (магiстерським) piBHeM,
мають електроннi BepciТ i зберiгаються в електроннiй бiблiотецi К}IУТД.

Комiсiя перевiрила навчапьнометодичнi комплекси кожноi дисциплiни:
навч€uIьну i робочу програми, коЕспекти лекцiй, методиllнi матерiали щодо
проведення лабораторних i практичних робiт, тематику та методичнi вказiвки
для виконання курсового проекry, контрольнi завдання, методичнi матерiали до
самостiйноТ роботи. Модульний контроль здiйснюеться за вiдповiдними темами
та роздiлами дисциплiн. Завдання для проведення модульного контролю
складасться з теоретичних питань, тестових завдань i задач. Методична база
кафедри та пiдключення аудиторiй кафедри до мережi Internet забезпечують
гiднi умови для ефективноТ пiдготовки студентiв до навч€Llrьних занять,
курсового та дипломного проектування
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Враховуючи, що навч€uIьним планом пiдготовки магiстрiв за ocBiTHbo
професiйною програмою <<Технологiя та експертиза шкiри i хутры передбачено
виконання фахового курсового проекту, колективом кафедри розроблено
вiдповiднi методичнi вказiвки для студентiв. Документацiя курсового
проектуваннrI представлена затвердженим розподiлом тематик курсового
проекту.

Концепцiя практичноi пiдготовки студентiв спецiальностi вiдповiдае
вимогам <<Положення про проведення практики студентiв КНУТД) вiд
28.01 .2014 (протокол ВченоТ ради Nч 4), та програмам органiзацii практик.
Згiдно з навч€lJIьним планом пiдготовки магiстра передбачено виробничу та
переддипломну практики. Перелiк баз практики кафедри затверджено на
засiданнi Вченоi Ради факультету хiмiчних та бiофармацевтичних технологiй.

Завершуеться пiдготовка студентiв в унiверситету написанням та
захистом дипломноi магiстерсъкоi роботи (проекту). Здiйснюеться пiдсумкова
атестацiя екзаменацiйною комiсiею у вiдповiдностi до <<Положення про порядок
створення та органiзацiю роботи екзаменацiйноi KoMicii в КНУТ.Щ)>, схвЕuIеного
Вченою Радою КFIУТД протокол J\Ъ 3 вiд 27.05.2015 року.

Вимоги до квалiфiкацiйноi роботи визначенi згiдно <<Положення про
дипломну магiстерську роботу (проект)>. Кафедрою бiотехнологii, шкiри та
хутра розроблено комплекс методичного забезпечення для виконаннrI

дипломноi магiстерськоi роботи (проекту). Керiвництво дипломними
магiстерськими роботами (проектами) здiйснюють науковопедагогiчнi
працiвники, досвiдченi фахiвцi: доктори наук Андреева О.А., Касьян Е.С.,
Мокроусова О.Р., .Щанилкович А.Г., а також досвiдченi кандидати наук Охмат
О.А. та Майстренко Л.А.

Висновок. Експерmна кол,tiсiя зсlзначQе, Lцо piBeHb навчсulьно
меmоduчноzо забезпечення освimньопрофесiйноi проzрсlJчlu <Технолоziя mа
експерmuза u,tKipu i хуmра> зi спецiальносmi Iб1 <Хiмiчнi mехнолоzii mа
iнженерiя> за dруzuлt (лtаziсmерськшп) рiвнела вuсцоt освimu в Кuiвськол,tу
нацiональнол4у унiверсumеmi mехнолоziЙ mQ duзаЙну вidповidае Лiцензiйнцлl
yfuloяcllvl проваdсюення ocBimHboi diяльносmi заклqdiв освimu mа ,ЩерuсавнuJй
вt1л,лоzсlлt d о акреdumацii.

7. Iнформацiйне забезпечення ocBiTHboT дiяльностi

Основним джерелом iнформацiйного забезпеченнrI КНУТД е бiблiотека,
фо"д якоi сформовано згiдно з потребами освiтнього процесу та у вiдповiдностi
З ВиМогаМи сучасноТ вищоI освiти, що забезпечуе систематичне та якiсне
iнформацiйнобiблiографiчне обслуговування сryдентiв та викладачiв.

Бiблiотека сприяе особистiсно зорiентованiй ocBiTi, надае користувачам
високоякiсну новiтню iнформацiю, забезпечуе вiльний доступ до свiтових
iнформацiйних джерел, формуе знання у сферi iнформацiйноТ культури
майбутнiх фахiвцiв.
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Фонд бiблiотеки КIrУТЩ мас зiбрання HayKoBoi, навчаJIьноi, довiдковоi
лiтератури та перiодичних виданъ з галузей легкоi промисловостi, економiки та

ринкових вiдносин, технiки, природничих наук, icTopii та кулътури УкраiЪи,
налiчуе понад 1 млн. примiрникiв, з них lrонад б00 тис. примiрникiв
навч€lльноТ лiтератури. Фонд бiблiотеки гlостiйно поповнюеться електронними
версiями видань унiверситету, cTBopeHi повнотекстовi бази даних навч€lJIьних

видань та вторинноi iнформацii  продукту науковоi дiяльностi бiблiотеки, якi

розкривають фонди та висвiтлюютъ рiзноманiтну тематику вiдповiдно до
потреб користувачiв. В бiблiотецi для студентiв вiдкрито доступ до
мiжнародних наукових баз Scopus та Web of Science за кошти держбюджету
(наказ МОНУ вiд 19.09.20|7р. J\b1286).

Загальна площа бiблiотеки унiверситету  1364,8 п,r', 
"коючаючи 

площу 3

чит€uIьних залiв в ЗЗ7,З ,'. Посадкових мiсць в читulJIъних з€шIах З04.
Бiблiотека забезпечуе доступ до навчальноi та науковоi iнформацii на

рiзноманiтних носiях (пiдручники, навчztльнi посiбники, перiодика, аудiо
вiдеодокументи, електроннi документи, CDROM, бази даних, у тому числi,
бази даних IHTepHeT та iH.) у достатнiй кiлькостi, що задовольняе потребу

учасникiв освiтнього процесу на 100%.
Режим роботи бiблiотеки встановлено з урахуванням потреб освiтнього

процесу i iнтенсивностi вiдвiдин його учасникiв. Bci примiщення бiблiотеки

унiверситету вiдповiдають своему шризначенню i принципам дiялъностi, а саме:

реалiзацii бiблiотечних технологiй (надходженнrI i ру" документiв, доступ до
бiблiотеки, шляхи перемiщеннll користувачiв i персоналу); привабливоТ
зовнiшньоi i внутрiшньоi архiтектури i оформленнrI. У примiщеннях бiблiотеки
забезпечено безоплатний доступ до мережi IHTepHeT, що створю€ )rмови для

розширення можливостей отримання необхiдноi iнформацii.
Експертна комiсiя констатуе, що забезпеченiсть чит€lIIьного залу

вiтчизняними та закордонними фаховими перiодичними та електронними
виданшIми за освiтньопрофесiйною програмою <<Технологiя та експертиза
шкiри i хутры спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя>>, в тому
числi в електронному виглядi складае 20 найменуванъ, що вiдгrовiдае
технологiчним вимогам щодо iнформацiйного забезпечення провадженнrI
освiтньоi дiяльностi (згiдно Постанови КМУ J\b 1187 вiд 30.12.2015 р.).

В цiлому, бiблiотека КНУТД е навч€tльноiнтелекту€Lльним центром
освiти i науки, сприяе пiдвищенню iнтелекту€ulьного i професiйного
потенцiалу, формуванню наукового свiтогляду i пiдвищенню кулътурного рiвня
кожного студента як майбутнього фахiвця.

Висновок., експерmна коtиiсiя консmаmу€, Iцо piBeHb iнфорпtацiйноzо
забезпечення освimньопрофесiйноi проzрал,lu <Технолоziя mа експерmuза u,tKipu

i хуmра> спецiальносmi 1б1 кХiл,tiчнi mехнолоzii mа iнэюенерiя> за dруzuлl
(маеiсmерськuм) рiвнела вuu4оi освimu в IСHYT! вidповidае Лiцензiйнuлц уJйовал4
проваdсrcення ocBimHbot diялtьносmi заклаdiв освimu mа !ерэtсавнuJv, вutиоzам dо
акреdumацit.
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8. Щосягнення заявлених у освiтньопрофесiйнiй програмi результатiв
навчання

Пiд час проведеЕнrI акредитацiйноТ експертизи у присутностi членiв
KoMicii було виконано контрольний зрiз зЕань студентiв у виглядi комплексних
контрольних робiт та проведено порiвняння результатiв з ККР пiд час
самоаналiзу.

Контрольнi замiри знань студентiв проведено на ocнoBi розроблених
кафедрами ККР з 3 дисциплiн, якi охоплюють обидва цикли навчiшьного плаЕу:
Cl^racHi напрямки розвитку шкiрянохутрового виробництва; Технiчне
регулювання у шкiрянохутровiй галузi; Iнновацiйнi технологii виробництва
шкiри та хутра. Пакети комплексних контрольних робiт розроблено у формi
теоретичних завдань або TecTiB. Вони маютъ необхiднi рецензii i затвердженi в

установленому tIорядку.
Результати виконання ККР здобувачiв вищоi освiти освiтньопрофесiйноi

програми <<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> спецiальностi 161 <Хiмiчнi
технологii та iнженерiя> за другим (магiстерським) piBHeM наведенi в.Щодатку А.

В написаннi контрольних робiт брали участь 100 % скJIаду студентiв
денноi форми навчання спецiальностi 1б1 <<Хiмiчнi технологii та iнженерiя>
освiтньопрофесiйноi програми <<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>
академiчноi групи МгIIIХ 1 7.

Якiсть виконання робiт з цикJIу обов'язкових навч€lJIьних дисциплiн
скJIада€ 100 %, з цикJIу дисциплiн вiльного вибору студента  7|,4З %, що
засвiдчуе високий рiвенъ знань студентiв спецiальностi.

На пiдставi аналiзу даних, наведених у зведенiй вiдомостi, можна зробити
ВисноВок, що piBeHb успiшностi та piBeHb якостi виконання комплексних
КОнТролЬних робiт вiдповiдае ,Щержавним вимогам акредитацii. Здобувачi вищоi
освiти на достатнъому piBHi володiють необхiдними фаховими знаннями,
умiннями та навичками, що вiдповiдають другому (магiстерському) рiвню.

Вiдповiдно до навч€uIьного плану пiдготовки магiстрiв передбачений
фаховий курсовий проект з дисциплiни <Проектування та реконструкцiя
пiдприемств гЕtлузi>>. Фаховий курсовий проект носить розрахунково|рафiчний
хаРакТер i мiстить пояснюв€Lльну записку та графiчну частину. Виконання
курсового проекту повнiстю забезпечено розробленими кафедрою
МеТОДиЧниМи рекомендацiями, представленими в електроннiЙ бiблiотецi
КНУТД та МСОП.

Пiд час проведення акредитацiйноI експертизи комiсiя перевiрила
РекоМеНДовану тематику курсових проектiв. У результатi проведеноi перевiрки
КОмiсiя Зазначае: теми проектiв е ре€tльними, повною мiрою вiдповiдають
спецiальностi. На кафедрi ведеться журнал з ресстрацiТ курсових проектiв, який
комiсiя перегJuIнула.

Голова експерmноi колtiсii' Г, В. Сакалова
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Аналiз результатiв захисту курсових проекту свiдчить про те, що
студенти демонструютъ достатньо високий piBeHb теоретичних та практичних
ЗнанЬ i BMiHb (абсолютна успiшнiсть  |00 Оh, якiсть успiшностi  I0O Уо,
СеРеднiЙ бал  4,67), тобто piBeHb пiдготовки вiдповiдае Щержавним вимогам до
акредитацiТ освiтньопрофесiйноi програми.

Вiдповiдно до навч€lJIьного плану освiтньопрофесiйноi програми
<<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> передбачено двi практики:
ВИРОбничУ Та переддипломну. Виробнича практика студентiв проводиться на
Пiдприемствах рiзних фор, власностi, що за профiлем, обсягами i станом
госIrодарськоТ дiяльностi, матерiальнотехнiчноi бази, piBHeM органiзацii
технологiчних процесiв, квалiфiкацiйним складом персон€шу, забезпечують
необхiднi умови дJuI досягнення мети i завдань практики. Вибiр бази практики
КафеДРа ЗдiЙснюе з урахуванням завданъ виробничоi практики i можливостей ik
реалiзацii. Експерти вiдмiчають, що перелiк баз практики кафедри
бiотехнологiТ, шкiрИ та хутра затвердЖуеться на засiданнi Вченоi Ради
факулътету хiмiчних та бiофармацевтичних технологiй на початку кожного
навчЕшьного року.

Переддипломна практика поеднус теоретичну пiдготовку майбутнiх
фаХiВЦiВ З ix практичною дiяльнiстю на базах проходження практики,
забезпечуючи практичне пiзнання закономiрностей та принципiв професiйноi
дiяльностi, оволодiння способами ii органiзацii. Переддипломна практика
мiстить двi складовi: науководослiдну частину та педагогiчну частину. Змiст
науководослiдноi частини переддипломноi практики полягае у залl^rеннi
студентiв до самостiйноi 

"uупо"одослiдноi роботи, ознайомленнi з Irл.roi"*oro
if проведення. Педагогiчна частина переддипломноi практики гIроведена у
межах професiйно орiснтованих дисциплiн пiдготовки фахiвцiв, перелiк яких
наводиться у програмi пiдготовки фахiвцiв освiтньопрофесiйноi про|рами
<<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa>. Експертна комiсiя вибiрково
перевiрила також результати захисту звiтiв з виробничоТ практики сryдентiв.
Вибiрковий аналiз результатiв захисту звiтiв з практики здобувачiв вищоi
освiти на другому (магiстерському) piBHi вищоi освiти за освiтньопрофесiйною
програмою <<технологiя та експертиза шкiри i хутры зi спецiальностi 161
<хiмiчнi технологiт та iнженерiя> свiдчить про То, що студенти пок€lзulли
достатньо високий рiвенъ практичноi пiдготовки (абсолютна успiшнiсть
захисту звiтiв скJIала |00 Уо, якiсна успiшнiсть  l0O Уо, середнiй бал  5,0),
тобто рiвенъ практичноi пiдготовки вiдповiдае Щержавним вимогам до
акредитацiТ.

Вiдповiдно до навч€UIьного плану освiтньопрофесiйноТ програми
<<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> за другим (магiстерським) piBHeM
студентами виконуютъся дипломнi магiстерськi роботи (проекти). ВиконаннrI
ДИПЛОМНОi МаГiСТеРСькоi роботи (проекту) систематизу€ та розширюе
теоретичнi знання студента, закрiплюе навички самостiйного вирiшення
виробничих та наукових завдань, активiзуе творчий потенцiал студента, готуе
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його до вирiшеншI комплексних завдань г€tлузi у сучасних ринкових умовах.
Тематика дипломних магiстерських робiт (проектiв) визначаеться основними
напрямками науковотехнiчного розвитку г€tлузi, враховуе побажання шкiряних
(або хутрових) пiдприемств та науководослiдних установ, вiдповiдае
науковому напрямку роботи кафедри бiотехнологii, шкiри та хутра i
Затверджуеться на iT засiданнi на початку кожного навчЕLlrьного року. ,Щипломнi
магiстерськi роботи (проекти) виконуються у вiдповiдностi з <<Положенням про
ДиПлоМнУ магiстерську роботу (проект)> та методичними рекомендацiями
кафедри бiотехнологii, шкiри та хутра з урахуванням матерiа_гliв, зiбраних
студентами пiд час переддипломноi практики.

Пiд Час проведення акредитацiйноi експертизи комiсiя перевiрила
ТеМаТику дипломних магiстерсъких робiт (проектiв). У результатi проведеноi
ПеРевiрки комiсiя зЕвначас: теми дипломних магiстерських робiт (проектiв) е
акту€tльними, спрямованi на вирiшення с)п{асних проблем, повною мiрою
вiдповiдають спецiальностi, наявнi публiкацii за }л{астю студентiв за темами
ДИПЛОМНОi магiстерськоi роботи (проекry), проведена апробацiя наукових
дослiджень на конференцiях та ceMiHapax рiзного рiвня.

Акредитацiйною комiсiею перевiрено виконаннrI дипломних магiстерських
РОбiт (проектiв) випускникiв 20I7l 2018 н.р. Вибiркова перевiрка дипломних
магiстерських робiт (проектiв) здобувачiв пок€в€Lла, Що кожна дипломна
магiстерська робота (проект) мае завдання, кzlлендарний план, супроводжуеться
вiдryком керiвника, рецензована та належним чином оформлена. ,Щипломнi
магiстерськi роботи (проекти) виконуються на достатЕъо високому науковому
PiBHi, а За сВоею структурою вiдгrовiдають вимогам, якi встановленi до науково
ДОСЛiДних робiт. У вiдповiдностi до Закону УкраiЪи <<Про вищу ocBiTy>> тексти
Bcix ДиплоМних магiстерських робiт (проектiв) перевiренi на плагiат та мають
позначку реестрацii у вiддiлi магiстраryри КFIУТЩ.

результати пiдсумковоi атестацii студентiв, Що навчаються за ocBiTHbo
професiйною про|рамою <<технологiя та експертиза шкiри i хутро Другого
(магiстерського) рiвня вищот освiти свiдчать про То, що студенти маютъ
ДОСТаТНЬО високиЙ piBeHb пiдготовки: для студентiв випуску 31.01.2018
абСОлютна успiшнiстъ захисту становить 85,71 О/о, якiсна успiшнiсть  10О %;
для студентiв випуску 30.06.2018 абсолютна успiшнiсть захисту становить
66,67 ОЙ, якiсна успiшнiсть  100 %. Сryдентами цруп МгIIЖ17 та МгЗШХ17
дипломнi магiстерсъкi роботи (проекти) захищенi 11 та |2 грудня 2018 Р., ПРи
ЦЬОМУ i абСОЛЮтна i якiсна успiшнiсть захисту склztла l00 Yо. Отже, piBeHb
пiдготовки магiстрiв вiдповiдае Щержавним вимогам до акредитацii.

вuсновок: Експерmна коtиiсiя консmаmуе, Iцо резульmаmu сесiй,
показнuкu успiu.lносmi mа якосmi вuконання Ккр, звimiв з пракmuкu, lglpcoBllx
проекmiв mа пiOzоmовкu duплоtиноt лцаеiсmерськоi робоmu (проекmу)
вidповidаюmь крumерiя.vt mа вuлrо?алl u4оdо якiсноt пidzоmовкu зdобувачiв вuu4о1'
освimu освimньопрофесiйноi про?рсIJуlu кТехнолоziя mа експерmuзсl u,tKipu i
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хуmрФ) зi спецiальносmi 1б1 кхiл,tiчнi mехнолоzii mа iнuсенерiяD за dруеuлt
(маziсmерськtьu) piBHeM i вidповidаюmь !ержавнuJи B1,1Jl4o2aл/t dо акреdumацii.

9. Наукова дiяльнiсть

науководослiдна робота виконуеться науковопедагогiчними
працiвниками кафедри бiотехнологiт, шкiри та хутра вiдповiдно до наукового
напряму унiверситету <<Розробка нових технологiчних процесiв, рацiональне
використаншI pecypciB, безвiдходнi та маловiдходнi технологii, рекуперацiя й
утилiзацiя вiдходiв та комплексна переробка сировини>. З 20L7 року науково
дослiдна робота кафедри здiйснюетъся за науковим напрямом 16 <комплексна
переробка сировини, рекуперацiя i утилiзацiя вiдходiв бiотехнологiчних
виробництв>>.

На кафедрi функцiонуе наукова школа пiд керiвництвом Д.Т.Н., професора
Щанилковича Анатолiя Григоровича <Фiзикохiмiчнi основи формування
структури колагену у виробництвi шкiри та хутра).

на сьогоднi наукову роботу здiйснюе 1з викладачiв, в тому числi: 4
доктори технiчних наук, професори; 4 кандидати технiчних наук, в т.ч. з
доценти та 1 старшого викJIадача; 3 кандидати бiологiчних наук; 1 старший
викладачта 1 асистент.

2З серпня 2014 рокУ Президентом УкраiЪи Петром Порошенко бу"
пiдписаний Указ про присудження ,щержавних премiй в галузi нJуки i технiки
за 20|З piK. Робоry <Полiфункцiональнi шкiрянi та xyTpoBi матерiа_ши> за
авторством трьох викладачiв кафедри д.т.н. Касьяна Е.с., д.т.н. Щанилковича
А.г., д.т.н. Мокроусовоi о.Р. вiдмiчено ,.Щержавною премiею УкраiЪи в галузi
науки i технiки за2013 piK.

Завiдувач кафедри, Д.Т.Н,, професор Мокроусова о.р. е членом
Американськоi АсоцiацiТ хiмiкiвшкiряникiв (ALCA).

Професор кафедри Андреева о.А. занесена до Енциклопедii Cl"racHoi
УкраiЪи та книги <<Науковцi УкраТни  елiта держави>>.

,ЩоцентИ охмат о.А. та Майстренко л.А. Стипендiати Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи (2005  2007 рр. та 2016  2OI8 рр. вiдповiдно).

,ЩоценТ (за сумiсництвом) Юнгiн о.с. Лауреат стипендii молодих
науковцiв НАН УкраiЪи (2015  2017 рр.).

За ocTaHHi роки колективом кафедри виконано б науководослiдних робiтза держбюджетною тематикою' б госпдоговiрних тем. Пiдписано ряд
лiцензiйних угод про використання розробок науковцiв кафедрИ, Що захищенi
охоронними документами.

За 2017 piK колективом кафедри опублiковано 7З роботи загzLлъним
обсягом 79,2l Д.Е}., у т.ч.: 1 монографiя;2 тlдручника з грифБм унiверситету; 1

навчzlJIьний посiбник з грифом унiверситету; 12 статей у фахових видання; 4
cTaTTi у зарубiжних виданнrIх; 9 статей в iнших виданнrIх. Слiд з€lзначити, що 5з перелiчених статей розмiщенi у виданнях наукометричноi бази Scopus
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(автори: професори Андреева о.А., Щанилкович А.г., Мокроусова о.р.,
доценти охмат о.А., Майстренко Л.А., аспiранти Марухленко м.о., HiKoHoBa
А.в.). Опублiковано 44 тези доповiдей, з них: 20 тез всеукраiЪського рtвня,24
тези мiжнародного рiвня.

За аналiзом пiдготовленого кафедрою бiотехнологii, ппсiри та хуцра звф про
НаУКОВУ ДiЯЛЬНiСТЬ У 2018 роцi, експертною комiсiею встановлено, що колективом
кафедри огryблiковано 90 HayKoBlж праць заг€UIьним обсягом 11!,42 д.а., в тому
числi, 4 монографiТ (54,92 д.а.);1 Пiдр)"тник з грифом унiверситету заг€шьним
обсягом l4,7 д.а.;18 статей обсягом 7,69 д.а., серед яких 2 cTaTTi розмiщенi у
виданшIх наукометричноТ бази Scopus; |2 статейу фахових видання, 5 статей у
зарубiжних виданнях, 1 стаття в iнших виданнях. Також отримано 5 патентiв,
огryблiковано 66 тези доповiдей конференцiй рiзних piBHiB. Науковцi кафедри взяIIи
у{асть у роботi HayKoBlD( конференцiй в YKpaiHi, Латвii.

викладачi кафедри бiотехнологii, шкiри та хутра постiйно демонструютъ
високi результ€tIи у пiдготовцi та розмiщеннi наукових гrублiкацiй. В ocTaHHi роки
вiдзначаеться по стiйне збiльшенIUI кiлькостi наукових гryблiкацiй.

починаючи з 2015 року кафедрою iнiцiйовано, органiзовано та проведено 3
мiжнароднi науковопрактичнi заочнi семiнари <<Iнновацiйнi матерiали та
технологii шкiрянохутрового виробництва>> з виданням збiрн"пu rЪr.рiалiв
ceMiHapy. В 2018 роцi (5 грудня) проведено 4 ceMiHap.

Спiвробiтники кафедри приймають активну r{асть у роботi 4 виданъ:
<Вiсник кнутд> (Щанилкович А.Г., Касьян Е.с., Мокроусова О.Р.) ; <<Легка
промисловiсть>> (Андреева о.А., Мокроусова о.р.), електронне видання
<<Технологii i дизайн>> (Андреева О.А., Мокроусова О.Р.); пНuу*овий вiсник
ПУЕТ) (Щанилкович А.Г.).

.Щля забезпеченшI потреб кафедри у наукововикладацьких кадрах (або на
замовлення пiдприемств галузi) здiйснюеться пiдготовка фахiвцiв вищоi
квалiфiкацiт (кандидатiв i докторiв технiчних наук), головним чином, через
аспiрантуру та докторантуру. Що 2016 року проводилася пiдготовка 

".р.,аспiрантуру та докторантуру зi спецiальностi 05.18.18  технологiя взуЙя,
шкiряних виробiв i хутра, а з 2016 року вiдбуваеться набiр майбутнiх докторiв
фiлософii зi спецiальностi 182  технологii легкоi промисловостi.

викладачi кафедри беруть }лIасть у роботi З Спецiалiзованих вчених рад
iз захисту дисертацiй (Д 26.|02.0I  Касьян Е.С.; д26.102.03  Андреева о.А.,
,Щанилкович А.Г., Касьян Е.е., Мокроусова О.Р.; д26.102.о4  Андреева о.А.,
,ЩаНИЛКОВИЧ А.Г.), Вченоi, Науковотехнiчноi та Методичноi рад кFIутд
(Андреева О.А., Щанилкович А.Г., Мокроусова О.Р., охмат о.д.), Ьченоi Ради
факультету хiмiчних та бiофармацевтичних технологiй (дндреева о.д.,
!анилкович А.Г., Мокроусова О.Р., охмат о.А.).

,що науковоi роботи з€tл)цаеться студентська молодь, яка бере активну
ylacTb у проведеннi круглих столiв, щорiчних студентськLtх конференцiй,
наукових ceMiHapiB, форумiв, майстеркласiв щодо актуulльних проблем
технологiй та експертизи виробництва шкiряних та хутряних матерiалiв.
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На кафедрi функцiонуе студентський науковий ryрток <<!ослiднию>
(керiвник Д.Т.Н., професор Андресва о.А.). В роботi .ypr*u приймають уIастъстуденти 25 KypciB, якi З€tЛ)пIаються до науководослiдноi роботи та
виставковоI дiялъностi. Результати роботи студенти представляють в рамкахконференцiй рiзного рiвня, конкурсах науководо.rriд""* робiт, "ф*о"опрактичних ceMiHapax. За перiод 20I42O|8 рр. за р"зуrr"rurаr" роботи
щорiчнот Всеукраiъсъкот науковоi конференцiт Йолодих вчених студентами
кафедри пiдготовлено та зроблено понад 90 доповiдей. Студенти також
приймають активну rIастъ у спiвпрацi кафедри бiотехнологii, *ip" та хryтра з
науковими установами, а саме: Iнстиryтом проблем матерi€Lлознавства iM. I.M.
Францевича, Iнстиryтом мiкробiологiТ i Bipycoooiii ндН УкраiЪи,
нацiональним науководослiдним реставрацiйним центром Украiни тойо. У
рауках спiвпрацi виконуються спiльнi науководослiднi проекти, проводяться
спiльнi HayKoBi семiнари та конференцii, молодi науковцi^публiкуЙь HayKoBi
працi. Сryденти кафедри неоднор€вово ставали призерами ВсБукраiЪ.iпо.о
конкурсу студентських наукових робiт.

Вuсновок: Науковоdослidна робоmа кафеdрu бiоmехнолоеii, taKipu mа
хуmра знахоdяmься на вuсокол4у piBHi, lцо спрuя€ вdосконаленню процесу
пidzоmовкu фахiвцiв за освimньопрофесiйною про?рсl]vlою ктехнолоziя mа
експерmuзq u,tkipu i rymра> зi спецiальносmi tбI <хiмiчнi mехнолоzit mа
iнuсенерiя> за dруzttлt (лlаеiсmерськuм) рiвнелt вuu4оi освimu i вidповidае
!ерэlсавнu"l4u вuлtоzа74 d о акреdumацii.

10. Мiжнародна дiяльнiсть

одним iз iHcTpyMeHTiB модернiзацii та пiдвищення
конкуреНтоспромОжностi освiтньопрофесiйних програм i наукових дослiджень
унiверситетУ В умовах глобалiзацiТ е iнтернацiоналiзацiя послiдовний
розвиток мiжнародного спiвробiтництва у сферi освiти i науки.

важливим напрямом мiжнародноi дiялъностi кнутд е членство умiжнародних ocBiTHix та виробничих асоцiацiях. Вiдповiдно до спецiалъностi
унiверситет здiйснюе дiяльнiсть з Мiжнародною федерацiею хутра (IFF) (з 201б
року), з American Leather Chemists Association 1з ZOO4 року). bcHoBHi .чuдч"""
з€вначеного напряму мiжнародноi дiяльностi полягають у професiйному обмiнi
досвiдом, uiдготовцi фахових спецiалiстiв, iнформувu"rri'щодо суIасних
аспектiв розвитку ринку xyTpoBoi сировини, *.riuфабрикату та хутряних
виробiв, Iрантовоi пiдтримки обдарованоi молодi та спецiалiстiв хутровоi iаrузi
УкраiЪи. Мiжнародна спiвпраця об'еднуе фахових учених та промисловцiв
всього cBiTy i реryлюе завдання розробки i впровадження у виробництво
с}п{асних технолоГiй виробництва шкiри. В межах мiжнародноI дiяльностiкнутД дiють lтрограми <Подвiйний диплом), що базуетiся на отриманнi
ДИПЛОМiВ ЯК КИiЪСЬКОГО НаЦiОнального унiверситету технологiй та дизайну так iвищот школи менеджменту у Варшавi одночасно; академiчноi мобiльностi
студентiв та викJIадачiв.
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мiжнародна дiяльнiсть кафедри бiотехнологii, шкiри та хутра узгоджена з
роботою вiддiлу мiжнародних зв'язкiв КFIУТ.Щ, який впроваджуе свою роботу
набором iноземних |ромадян для навчання. Мiжнароднi зв'язки КFrУТД та
кафедри бiотехнологiт, шкiри та хутра постiйно розширюються та
удоскон.tлюються. OcTaHHiM часом н€rлагоджено плiдну багаторiчну спiвпрацю
з навч€lльними закJIадами краiн близького та далънього зарубiжжя. Щорiчно
tIоповнюетъся кiлькiсть iноземних партнерiв, з якими унiверситет та *чф"дрu
бiотехнологii, шкiри та хутра укJIадае двостороннi угод" "u 

взаемови.iд"""
умовах.

викладачi кафедри бiотехнологii, шкiри та хутра плiдно спiвпрацюють iз
такими зарубiжними органiзацiями i установами як: Каунаський технологiчний
унiверситет; Нацiональний науководослiдний iнститут текстилю i шкiри (м.
Бухарест, Румунiя); Науководослiдний iнститут шкiряновзуттевоi
промисловостi (м. Лодзь, Польща); Технологiчний унiверситет (м. Kuy"u.,
Литва); Унiверситет iнженерii та технологii (м. Кхулна, Бангладеш); тов
<Бобруйський шкiряний комбiнат> (м. Бобруйськ, Бiлорусь), ТОВ <Спiльне
украiнськонiдерландсъке пiдприемство Мрvюкрейн> та iншi.

РезультатамИ спiвпрацi е r{асть у спiлъних наукових, освiтянських та
соцiальних проектах, проведення спiльних наукових дослiджень, стажування
науковцiв i студентiв у uрофiльних наукових та навч€lJIьних органiЬацiях,
консультування та обмiн досвiдом тощо.

за ocTaHHi роки викJIадачi кафедри взяли rIастъ у конференцiях багатьох
краiЪ cBiTy (Бельгiя, Нiмеччина, Румунiя, Македонiя, Полiща, Латвiя, Литва,
Естонiя, Бiлорусь, Китай, Iталiя, Туреччина). IЩорiчно представники кафедри
беруть участь у: Baltic Роlуmеr Symposium (крани Прибалтики); <дdчапсЪd
materials and Systems>> (Румунiя); (LEATHER AND FUR IN тнЕ xxl
CENTURY: Technology, quality, Environmental. Management. Educatioш.
Klnnovative Materials Е tесhпоlфiеs in madeup textile uЙi.l., and footweani
(Польща); <Mat Есо Shoes> (Польща) тощо.

В червнi 20|7 року згiдно звернення компанii <Smit and Zооп>>
(Нiдерланди), яка мае багаторiчний досвiд виробництва хiмiчноi продукцiТ для
шкiряних заводiв i пiдтвердження якостi матерiалiв сертифiкurчr" Iso
9001:2000 з 1995 р., кафедрою бiотехнологiТ, шкiрЙ i хутро Oyno органiзовано
науково_практичний ceMiHap, )лrасть в якому взяли представники 25
пiдприемств Украiни, Бiлорусii, Нiдерландiв та Iталii, що спЬцiалiзуютъся на
виробництвi натуралъноi шкiри.

Кафедра е спiввиконавцем проекту кА107  <Higher education student and
staff mobility between Рrоgrаmmе and Раrtпеr Countries> за Програмою
европейського Союзу Erasmus*. В рамках виконання проекту 2 лютого 2018
року в Киiвському нацiон€шъному унiверситетi технологй та дизайну вiдбувся
ceMiHap За }^racTi спiввиконавцiв проекту: професора Geert Potters (Дпtwеrреп
Maritime AcademY, Belgium), Юнгiн ольги Сергiiвни (кнутД) та науковцiв
кнутд.
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Важливою формою мiжнародноi спiвпрацi також е формування
мiжнародного iмiджу науковцiв кафедри бiотехнологii, шкiри та хутра, зокрема
ЧеРеЗ ОпУблiкування наукових статеЙ у мiжнародних журналах, в тому числi
ТИХ, щО ВхоДять до Мiжнародноi науковометричноТ бази Scopus (26 публiкацiй
за ocTaHHi 5 poKiB).

СТУденти та викJIадачi кафедри бiотехнологii, шкiри та хутра приймають
аКТИВНУ УЧаСТЬ У Мiжнародних методиrlних та науковопрактичних
КОНфеРенцiях (121 публiкацiя в збiрниках матерiалiв та тез конференцiй за
ocTaHHi 5 poKiB).

Вuсновок: Експерmною колtiсiею вLlзначено, ш|о tиictcHapodHi зв'жкu
вuпусковоi кафеdрu бiоmехнолоzit, tuKipu mа хуmра спрuяюmь пidвuщенню
якосmi пidzоmовкu сmуdенmiв за освimньопрофесiйною проzраJиою <технолоziя
mа експерmuза u,tkipu i хуmра> зi спецiальносmi Iб] <хiлtiчнi mехнолоzii mа
iнСtСенерiя)) mа вidповidаюmь ЩерсtсавнLlJчtu вч,,tлrоzалl dо акреdumацii.

11. опис внутрiшньоi системи забезцеченця якостi ocBiTнboi дiяльностi

На виконання вимоГ ЗаконУ УкраiЪи <Про вищУ ocBiTy>>, вiдповiдно до
стандарТу ISo 9001:2015 та рiшення ректорату вiд 0з.11 .20|4 р. щодо cTBopeHHrI
системи внутрiшнього забезпечення якостi освiтнъоТ дiялъностi КFrУТ,Щ наказом
Jф 180 вiд 04.10.2016 р. створено Щентр менеджменту якостi освiтньоi дiяльностi
та затверджено склад робочоi црупи з розробленнrI вiдповiдноi документацiТ
щодо забезпеченнrI якостi освiтньоi дiяльностi. Результатом ik роботи е розробкаi впровадження внутрiшнiх нормативних документiв iз забезпечення якостi
ocBiTHboi дiяльностi в КF{УТЩ.

принципи та процедури забезпечення якостi освiти визначенi та
легiтимiзованi в нормативних документах: <<положення про систему
забезпечення якостi освiтньоi дiяльностi та якостi вищоi освiти (система
внутрiшнього забезпечення якостi) в КиiЪському нацiональному унiверситетi
технологiй та дизайну> (затверджено Вченою радою кнутД вiд22.О3.2О17 р.,
ПРОТОКОл J\!8), введено в дiю наказом КНУТД вiд 05.05.2Оl7 Jф 105; <<Система
забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi та якостi вищоТ освiти (система
внутрiшнього забезпечення якостi) в КиiЪському нацiональному унiверситетi
технологiй та дизайну (затверджено Вченою радою кнутД вiд 22.03.2017 р.,
протокол J\b8), введено в дiю нак.вом кНУТД вiд 05.05 .2О|7 J\Ъ 105.

процедура проведення внутрiшнього аудиту в кнутд затверджена
нак€вом вiд l4.06.20t7p. Ns134. Положення про атестацiю педагогiчних
працiвникiв Киiвського нацiонального унiверситету технологiй та дизайну
затверджено наказом кнутд вiд 20.03.2013 р. J\Ъ 99. Визначенi та
легiтимiзованi rlоложення в Нормативноправовому iHcTpyMeHTapii системи
забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi в Киiъському нацiональному
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унiверситетi технологiй та дизайну. Збiрник положень в 2 х т.  К.: кнутд,
2015. З93 с. (Т.1), 406 с. (Т.2).

вiдповiдно до Нормативноправового iнструментарiю системи забезпечення
якостi освiтнъоi дiялъностi в Киiъському нацiональному унiверситетi технологiй та
дизайну проходить монiторинг та перiодичний перегляд освiтньопрофесiйних
прогр€tI\4, щорiчне оцirrrовання здобрачiв вищоi освiти, пiдвищеннrl квалiфiкацii
науковопедагогiчних, педагогiчних та наукових працiвникiв; визЕачаються
НеОбХiДНi РеСУРСИ ДJUI органiзацii освiтнього процесу, використаннrI
iнформацiйних систем для ефективного управлiння ocBiTHiM ,rроц..о*;
забезпечуються публiчнiсть iнформацiТ про освiтньопрофесiйнi програми, ступенi
вищоi освiти та квалiфiкацii i запобiганнrl академiчного гшагiаry.

OcHoBHi внутрiшнi нормативнi документи з органiзацii освiтнъого
процесу представленi на :/lknu
iнформацiйнi пакети екТС (ocBiTHi проIрами)  htф ://knutd. com.ualekts/.

ВисновОкз Експерmна коJйiсiЯ зазначае, u4о iснуюча внуmрiшня сuсmел4q
якосmi mа забезпечення якосmi ocBimHboi' diшbHocmi у Кuiвськоtиу
нацiональноJиу yHiBepcumemi mехнолоziй mа duзайну вidповidае всmановленuл4
BI,LJvloZaJи mа спрuяе пidвuu4енню якосmi пidzоmовкu фахiвцiв освimньо
професiйноi про2рсlл4u <технолоziя mа експерmuза takipu i хуmра> зi
спецiальНосmi ]61 кХiмiчнi mехнолоеii mа iнuсенерiя> за dpyzttllл
(лlаziсmерськtt"лl) рiвнелl вutцоt освimu, Lцо вidповidае Лiцензiйнuл,l ylиoBclJvt
проваdэюення ocBimHboi' diяльносmi заклаdiв вutцо| ocBima mа ,,ЩерuсавнllМ
вu,л4о z ал| акр е d umацii.

Перелiк зауважень (приписiв) контролюючих органiв
та заходи з ii усунення

Пiд час проведення перевiрки контролюючими органами ocBiTHbo
професiйноi процрами <<технологiя та експертиза *ip" i хутрa> зi
спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя> за перiод .riд.оrо"п"
здобувачiв вищоi освiти за другим (магiстерським) piBHeM вищоТ освiти з 2016
по 2018 роки порушенъ в органiзацii i проведеннi освiтнъого процесу не
виявлено. Претензiт з боку юридичних i фiзичних осiб щодо ocBiTHboT
дiяльностi КНУТ,Щ з пiдготовки магiстрiв за заявленою до акредитацii освiтнъо
професiйною програмою не надхо дили.

Зауваженъ (приписiв) контролюючих органiв за пiдзвiтний перiод
експертиза не виrIвила.

Голов а експерmн ot Koл,ticit Г. В. Сакалова
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зАгАльнI висновки I пропозицfi

Експертна комiсiя вважае, що кадрове, навчaUIьнометодичне,
матерiалЬнотехнiчне, iнформацiйне забезпечення, якiсть пiдготовки фахiвцiв,
ВНУТРiшня система забезпеченнrI якостi освiтньоi дiяльностi пiдготовки
ЗДОбУВаЧiв вищоi освiти за освiтньопрофесiйною програмою <<Технологiя та
еКСПеРТИЗа шкiри i хутрa> зi спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та
iнженерiя> за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти у Киiвському
нацiональному унiверситету технологiй та дизайну вiдповiдаютъ чинним
вимогам Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboT дiяльностi та Положення про
акредитацiю вищих навч€lJIьних закладiв i спецiальностей у вищих навч€uIьних
закладах та вищих професiйних училищах.

кнутд мае науковопрактичний досвiд, сформов аний науково
педагогiчний колектив, матерiЕulьнотехнiчну та iнформацiйну б*у, що
забезпечуе державну гарантiю якостi освiти при пiдготовцi фахiвцiв за
освiтньопрофесiйною про|рамою <<Технологiя та експертиза шкiри i хутрa> зi
спецiальНостi 1б1 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя>> за другим (магiстерсъким)
piBHeM вищоi освiти вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадженшI ocBiTHboi
дiяльностi закладiв освiти та Щержавних вимог до акредитацii.

ЕКСПертна комiсiя дiйшла висновку про можливiстъ акредитацii ocBiTHbo_
професiйноi програми <<технологiя та експертиза шкiри i хутрa> зi
спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiл> за другим (магiстерським)
piBHeM вищот освiти у Киiвському нацiоналъному унiверситетi технологiй та
дизайну.

Експертна комiсiя вважае за необхiдне висловити рекомендацii:
сприяти под€tльшому удоскон€rленню матерiальнотехнiчноi бази

кафедри шJUIхом розширення оснащення с)лIасними приладами та
обладнанням, комп'ютерною технiкою та процрамним забезпеченням;

продовжити удосконЕlленнrl навч€UIьнометодичного забезпечення
освiтньопрофесiйноi програми <<Технологiя та експертиза шкiри i хутро>
шляхом видання навч€lльних посiбникiв та пiдруrникiв;

аКТИВiЗУВати мiжнароднi зв'язки кафедри з профiлъними науковими
установами та навч€lльними закJIадами iнших держав;

продовжитИ практику стажування науковопедагогiчних
працiвникiв в навч€tпьних та наукових профiльних установах iнших держав;

створювати умови дJUI науковопедагогiчних працiвникiв з
оволодiння iноземною мовою до рiвня В2 .

рекомендацii не впливають на рiшення про акредитацiю, €tле дозволяють
полiпшити якiсть пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти:

на пidсmавi зазначеноzо вuu,!е експерmна копtiсiя мон Украtнч вваэrа€ за
furоэtслuве акреdumуваmu Кuiвськuй нацiональнuй унiверсumеm mехнолоziй mа
duзайну на зdiйснення освimньоi diшbHocmi за освimньопрофесiйною

Гол о ва експерmноi' кол,tiсi\' Г. В, Сакалова
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проzраJvIОю кТехНолоziЯ mа експерmuза u]кiрu i хуmра> зi спецiальносmi ]б]
кХfuwiчнi mехнолоzil' mа iнсtсенерiяD за dруеuпl (маеiсmерськuм) piBHelи вutцоi
освimu.

Голова експертноi KoMicii:
професор кафедри xiMiT Вiнницького
державного педагогiчного унiверситету iMeHi
Михайла Коцюбинсъкого, доктор технiчних
наук, доцент

Члец експертноТ KoMicii:
професора кафедри товарознавства,
торговельного пiдприемництва та експертизи
ToBapiB Щержавного закладу <Луганський
нацiональний унiверситет iMeHi Тараса
ТТТ9з.{енка>, кандидат технiчних наук,
професор

20 грудня20\8 року

<<З експертними висновками ознайомлений>>

В.о. ректора Киiвсъкого нацiонального
унlверситету технологiй та дизайну,
доктор технiчних наук, професор

г. В. Сакалова

в. омельченко

В. Чабан

Гол о в а експерmн о i' ко пti с it Г. В. Сакалова
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Щекларування
ПРО ДОТРИМаННЯ ЛiцензiЙних умов провадження ocBiTнboi дiяльностi

закладiв вищоi освiти освiтньопрофесiйноi програми
<<Технологiя та експертиза шкiри i хутра>>

зi спецiальностi 161 <Хiмiчнi технологii та iнженерiя>>
за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти

в Киiвсько нацiональ технологiй та дизай

НайменуваннrI пок€lзника
(нормативу)

Значення
пок€Lзника
(норматив

у)

Фактичне
значення
пок€tзника

Вiдхилення

фактичного
значеннrI

пок€вника вiд
нормативного

Вiдповiдно до постанови КМУ вiд З0 грудня 2015 р. ]ф 1 187
10 травня 2018 р. }{b За7)(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

вимоги щодо забезпечення провадження освiтньоi дiяльностi у сферi
вищоТ та пiслядипломноi освiти

Кадровi

1. Науковопедагогiчнi та HayKoBi
працiвниками, якi здiйснюють
освiтнiй процес

1) Мають стаж науково
чно1 дlяльностl

Понад два
роки

+

2) мають piBeHb науковоi та
професiйноi активностi, який
засвiдчустъся виконанням не
менше чотирьох видiв та

результатiв з перелiчених у пунктi
з0

Пiдпункти
11 8

пункту З0

2. Кадровий склад закJIаду освiти
включа€ одного викJIадача, який
мае квалiфiкацiю вiдповiдно до
спецiальностi, науковий ступiнь
або вчене звання

на кожн1

десять
здобувачiв
освiтнього

ступеня
магiстра

+

З. Група забезпечення,
спецiальностi складаеться з
науковопедагогiчних працiвникiв,
якi працюють у закладi освiти за
основним мiсцем роботи, мають
квалiфiкацiю вiдповiдно до
спецiальностi

+ +

Голова експерmноi колцiсii Г, В. Сакалова

+



la
JJ

1) частка тих, хто мае науковий
ступiнь таlабо вчене звання (О/овiд
загалъноi кiлькостi членiв групи
забезпечення

60 100 +40

2) частка тих, хто мас науковий
ступiнь доктора наук таlабо вчене
звання професора (О/о вiд загальноi
кiлькостi членiв групи
забезпечення

20 62,5 +42,5

4. Наявнiсть трудових договорiв
(KoHTpaKTiB) з yciMa науково
педагогiчними (науковими)
працiвниками та наказiв про
прийняття ix на роботу

+ +

т ехнологlч Hl вимоги щодо забезпече ня започа,ткуван ня та провадження
ocBrTHbol дiяльHocTl l вищоТ та ипломноtI оcBiти

1. ГIлоща навч€lJIъних примiщень
для tIроведення освiтнього процесу
(кв. MeTpiB на одного здобувача
освiти з урахуванням не бiльше
трьох змiн навчання, €UIе не менше
2000 кв. освiтидля

2,4 з,з\ +0,91

2. Забезпеченiсть комп'ютерними
робочими мiсцями, лабораторiями,
полiгонами, обладнаннrIм,

устаткуванням, що необхiднi для
виконання освiтньопрофесiйних

ам.

+ +

3. Забезпеченiсть навч€lJIьних
аудиторiй мультимедiйним

не менше, О%

30 з0

4. Забезпеченiсть здобувачiв вищоi
освlти + +

5 забезпечення:
1) Наявнiсть вiтчизнrlних та
закордонних фахових перiодичних
видань вiдповiдного або
спорiдненого спецiальностi
профiлю у бiблiотецi закладу освiти
(у тому числi в електронному
виглядi) зzLлежно вiд найвищого
рiвня, за яким фактично

не менш
як п'ять

найменува
нь

20 +15

Голова експерmно| KoMi cit Г. В, Сакалова

провадиться ocBlTHrI дlяльнlсть
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2) Наявнiсть достугry до баз даних
перiодичних наукових видань
англiйською мовою вiдповiдного
або спорiдненого профiлю
(допускаеться спiльне
користуваннrI базами кiлькома

освlти

+ +

3) Наявнiсть офiцiйного вебсайта
закладу освiти, на якому розмiщена
основна iнформацiя про його

+ +

4) Наявнiсть сторiнки на
офiцiйному вебсайтi закладу
освiти англiйсъкою мовою, на
якому розмiщена основна
iH дiяльнiсть.

+ +

6. Наявнiсть соцiальнопобутовоi

1) бiблiотеки, у тому числi
чит€шьного + +

2 + +
л|

J актового чи + +
4 го + +

+ +

медичного + +
7. Навчальнометодичне
забезпечення:
1) Наявнiсть затвердженоi в

установленому порядку ocBiTHbo
професiйноi програми, за якою
здiйснюеться пiдготовка здобувачiв
вищоi освiти
2) Наявнiсть навч€шьного плану + +

3) Наявнiсть робочих програм з
ycix навчЕUIьних дисциплiн
навчапьного

+ +

4) Наявнiсть програм з ycix видiв
актично1 пlдготовки + +

5) Наявнiсть методичних матерiалiв
для проведення пiдсумковоТ
атестацii вищоi освiти

+ +

Голо в а експерmно| колliсii Г. В. Сакалова

5) стадiону таlабо сlrортивних
майданчикiв

+ +
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Вiдомостi
про дотримання Щержавних вимог до акредитацii

освiтньопрофесiйноi програми <<Технологiя та експертиза шкiри i хутра> зi
спецiальностi 1б1 <<Хiмiчнi технологii та iнженерiя>>

за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти в
Киiв технолоfiй та диз

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значеЕня
пок€Lзника

Вiдхилення

фактичного
значення

показника вiд
нормативного

1. Умови забезпечення державноТ гарантii
якостi вищоI освiти
1.1. Виконання навч€tльного плаЕу за
пок€tзниками: перелiк навч€lJIьних

дисциплiн, години, форми контролю, %о

100 100

|.2. Пiдвищення квалiфiкацii викладачiв
постiйного складу за ocTaHHi 5 poKiB, О% 100 100

1.3. Чисельнiсть науковопедагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв, що обслуговують
спецiальнiсть i працюють у навчttльному
закладi за основним мiсцем роботи, якi
займаються вдосконtUIеннlIм навчitпьно
методичного забезпеченшI, науковими
дослiдженнями, пiдготовкою пiдручникiв та
навчапьних посiбни KiB, О/о

100 100

2. Результати ocBiTHboi дiяльностi фiвень
пiдготовки фахiвцiв), не менше Ой

2.1. PiBeHb знань студентiв з обов'язкових
навчальних дисциплiн:
2.|.|. Успiшно
завдання, O/о

виконан1 контрольнl
90 100 + 10

2.|.2. Якiсно виконанi
завдання (оцiнки (5) i <<4>>),ОА

контрольн1
50 100 +50

2.2. PiBeHb знань студентiв з природничо
науковоi (фундаментальноi) пiдготовки:

виконанl контрольнi2.2.L УспiшнЬ
завдання, О/о 90

не
передбачено

ппаном

контрольн12.2.2. Якiсно виконанi
завдання (оцiнки (5) i ,r4rr), Уо

50
не

передбачено
планом

2.3. PiBeHb знань студентiв з дисциплiн
вiльного вибору студента:
2.з.Т. Успiшно виконанi
завдання, Oй

контрольн1
90 100 +10

Голова експерmноi Kotиicit Г. В. Сакалова



2.з.2. Якiсно виконанi
завдання (оцiнки <<5>> i <<4>>),Уо

контрольн1
50 7I,4з + 21,4з

ганlзацlя
З.1. Наявнiсть у cTpyKTypi навчального

вих
З.2. Участь студентiв у науковiй роботi
(наукова робота на кафедрах тав
лабораторiях,
конференцiях,

rIастъ в наукових
конкурсах, виставках,

олlмпlадах тощо

+ +

+ +

Голова експертноI KoMiciT:
професор кафедри xiMii Вiнницького
державного педагогiчного унiверситету iMeHi
Михайла Коцюбинського, доктор технiчних
наук, доцент

Член експертноi KoMiciT:
професора кафедри товарознавства,
торговельного пiдприемництва та експертизи
ToBapiB Щержавного закJIаду <Луганський
нацiональний унiверситет iMeHi Тараса
IТТевченка>>, кандидат технiчних наук,
професор

20 грудня20|8 року

<З експертними висновками ознайомлений>>

В.о. ректора КиiЪського нацiонального
унiверситету технологiй та дизайну, пр
доктор технiчних наук, професор

зб

г. В. Сакалова

н. В. омельченко

В. В. Чабан
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