


«Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до діючих вимог та критеріїв щодо 
акредитації закладів освіти.

Закладом вищої освіти комісії представлені такі документи:
- Статут Української академії друкарства, прийнятий Конференцією 

трудового колективу 26 грудня 2003 року та зареєстрований Міністерством освіти 
і науки України 21 січня 2004 року;

- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України, видана 24.05.1995 р.;

- Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру 
вищих навчальних закладів (№ 14Д-309 від 26.05.2008 року);

- Відомості про право здійснення освітньої діяльності - ліцензії Української 
академії друкарства затверджена наказом Міністерство освіти і науки України від 
12.07.2017 р.№ 148-л;

- Сертифікат про акредитацію академії РД-ІУ 1426581, виданий 28 липня 
2014 року відповідно до рішення акредитаційної комісії від 08 липня 2014 року, 
протокол № 110, термін дії сертифікату до 1 липня 2019 р.

- Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчального 
процесу та інші.

Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 
законодавчим і нормативним вимогам до них.

У процесі акредитаційної перевірки аналізувалися наступні документи щодо 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та 
пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка»:

освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна 
інженерія»;

- навчальний план підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка»;

освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» (за скороченою програмою 
підготовки на основі ОКР молодшого спеціаліста) першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» та навчальний план підготовки здобувачів (за скороченою програмою 
підготовки) першого (бакалаврського);
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- відомості про якісний склад проектної групи освітньо-професійної 
програми «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального ви
робництв» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка»;

- відомості про якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної 
програми «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального ви
робництв» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка»;

- відомості про якісний склад науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес

- відомості про якісний склад кафедри комп’ютеризованих комплексів 
поліграфічного і пакувального виробництв;

- відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення 
освітньої діяльності;

- забезпечення навчальними та робочими навчальними програмами 
дисциплін та їхній зміст;

- графік навчального процесу та розклад занять;
- контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР);
- інформація про результати освітньої діяльності, проходження практик та 

написання курсових проектів (робіт).
Експертна комісія, керуючись державними вимогами з акредитації освітньо- 

професійних програм розглянула подану акредитаційну справу та на підставі 
детального аналізу організаційного та навчально-методичного, кадрового, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності та 
якості підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
встановила наступне:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Українська академія друкарства (УАД) -  державний заклад вищої освіти, 
підпорядкований Міністерству освіти і науки України і здійснює освітню діяльність 
з підготовки фахівців різних рівнів: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Ю ридична адреса академії: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19. 
Телефон/факс (032) 242-23-40, (032) 252-71-68. Офіційний веб-сайт:
h11р://'www.uad.lviv.ua. Електронна пошта: uad@ uad.lviv.ua.

Українська академія друкарства є правонаступником Українського 
поліграфічного інституту імені Івана Федорова, створеного у 1930 році у Харкові 
(Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 12 липня 1930 року), переведеного 
у м. Львів 1945 року (Постанова Ради Народних Комісарів УРСР від 20 січня 1945 
року). У 1994 році Державною акредитаційною комісією Міністерства освіти
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України здійснено акредитацію інституту за IV рівнем. У тому ж році на базі 
Українського поліграфічного інституту імені Івана Федорова була створена 
Українська академія друкарства (Постанова Кабінету міністрів України № 592 від 
29 серпня 1994 року «Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів»), У 
2014 році Міністерством освіти і науки України академія акредитована за IV рівнем 
акредитації (наказ МОН України № 2642л від 15.07.2014).

Свою діяльність УАД здійснює на підставі чинного законодавства України, 
нормативних документів Міністерства освіти і науки, а також Статуту Української 
академії друкарства. Освітня діяльність УАД здійснюється на підставі ліцензій 
щодо надання освітніх послуг навчальним закладам, пов’язаних з одержанням 
вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, магістра, доктора 
філософії виданою і затвердженою наказом МОН України №148-л від 12.07.2017 
року та сертифікату про акредитацію за статусом вищого навчального закладу IV 
(четвертого) рівня від 28.07.2014 р., РД-ІУ № 1426581, термін дії до 01.07.2019 року.

Академія є юридичною особою і внесена до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (№ 1415 
120 0000 003933 від 22.05.1995р.) та Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України (дата реєстрації 24.05.1995р. Серія А00 № 377362) та до 
Державного реєстру вищих начальних закладів України (дата реєстрації 26.05.2008 
№ 14Д-309).

Керівником Української академії друкарства є ректор -  Дурняк Богдан 
Васильович, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 
України.

До структури академії входять 4 факультети, 18 кафедр, підготовче 
відділення, бібліотека, видавництво «Українська академія друкарства», навчальний 
відділ, науково-дослідна частина з відповідними науковими лабораторіями та 
відділом аспірантури і докторантури, адміністративно-господарська частина, 
спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських і докторських дисертацій, відділ 
міжнародних зв’язків, навчально-виробнича експериментальна друкарня, відділ 
інформаційного забезпечення, один відокремлений структурний підрозділ -  
Львівський поліграфічний коледж УАД.

В цілому академія надає освітні послуги на бакалаврському рівні за 14 
спеціальностями з 19 освітніх програм, в тому числі 13 освітніх програм зі 
скороченим терміном навчання. На магістерському рівні підготовка здійснюється 
за 14 спеціальностями з 19 освітніх програм, 8 з яких освітньо-наукові. Підготовка 
докторів філософії здійснюється за 9 спеціальностями.

В Українській академії друкарства діє спеціалізована Вчена Рада Д 35.101.01 
із захисту докторських та кандидатських дисертацій за двома спеціальностями. Для 
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в академії 
діє докторантура з 3 спеціальностей та аспірантура з 7 спеціальностей.

Голова експертної комісії Б. О. Пальчевський



Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною технікою 
та комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіями, інформаційним 
комп'ютерним центром, бібліотекою академії. Іногородні студенти забезпечені 
місцями в гуртожитках на 100 %. УАД має 5 навчально-лабораторних корпусів, 2 
студентські гуртожитки, дві навчально-виробничі майстерні, бібліотеку з 4 
читальними залами, необхідну спортивну базу та об’єкти соціально-культурного 
призначення. Навчальні лабораторії УАД обладнані сучасною поліграфічною та 
офісною технікою. В академії функціонує 25 комп’ютерних класів.

В академії сформовано висококваліфікований науково-педагогічний 
персонал, що забезпечує якісну підготовку фахівців за усіма спеціальностями. 
Освітній процес в академії забезпечується 228 особами науково-педагогічного 
персоналу, з них докторів наук, професорів —  29 (12,7 %), кандидатів наук, 
доцентів —  149 (65,4 %). Шість працівників академії мають звання заслуженого 
діяча науки і техніки України, заслуженого діяча мистецтв України та заслуженого 
працівника народної освіти України, 24 викладача отримали відзнаку «Відмінник 
освіти України». П ’ять науковців УАД є дійсними членами та членами- 
кореспондентами галузевих Академій наук України, четверо викладачів 
нагороджені Почесними грамотами Кабінету Міністрів України, один Почесною 
грамотою Верховної ради України.

Випускники академії працюють у видавництвах, редакціях періодичних 
видань, на радіо і телебаченні, в рекламних організаціях, на поліграфічних 
підприємствах, які виготовляють видавничу продукцію (газети, журнали, книги 
тощо) і не видавничу продукцію (пакування, етикетки, цінні папери і документи 
суворої звітності, географічні карти, марки, конверти, тощо), на підприємствах з 
виготовлення поліграфічних матеріалів, в організаціях мережі 
книгорозповсюдження (книготорги, книгарні, бібліотечні колектори, книжкові бази 
тощо), в конструкторських бюро та на заводах поліграфічного машинобудування, 
підприємствах інших галузей; їх професійна підготовка дає можливість виконувати 
роботу, яка відноситься до культурно-освітньої та інформаційної сфери діяльності 
суспільства.

Випусковою кафедрою підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» є кафедра комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і 
пакувального виробництв. Очолює кафедру Регей Іван Іванович, доктор технічних 
наук, професор, який закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана 
Федорова за спеціальністю «Поліграфічні машини» (диплом Г-ІІ № 12365). 
Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 
(диплом доктора технічних наук ДД № 006640) та отримав вчене звання професора 
кафедри машин і технології пакування (Атестат 12ПР № 006561).
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Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка» ведеться з 2016 року. У період до 2015 рік 
кафедра здійснювала підготовку магістрів за спеціальністю 6.050502 «Інженерна 
механіка», ліцензованої за IV освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Чисельність науково-педагогічного персоналу кафедри комп'ютеризованих 
комплексів поліграфічного і пакувального виробництв згідно штатного розпису 
складає 21 особа, з яких 6 -  докторів технічних наук, професорів, 14 -  кандидати 
технічних наук. Усі науково-педагогічні працівники працюють на кафедрі за 
постійним місцем роботи, таким чином, всі викладачі зайняті на постійній основі.

Упродовж 2014-2018 рр. членами кафедри було захищено п ’ять 
кандидатських дисертацій. До наукової роботи залучаються студенти кафедри, які 
здобувають наукові результати, доповідають їх на наукових, науково-практичних 
конференціях та публікують у фахових виданнях. Випускники освітньо- 
професійної програми «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та 
пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» відповідно 
до отриманого фаху.

Міжнародна діяльність кафедри комп’ютеризованих комплексів 
поліграфічного і пакувального виробництв спрямована на розширення 
можливостей студентів як для отримання знань не лише в межах одного освітнього 
закладу, так і реалізації своїх можливостей на різних ринках праці.

Висновок: Діяльність закладу вищ ої освіти відзначається стабільністю  
та стратегічною спрямованістю на підготовку висококваліфікованих фахівців 
за освітньо-професійною програмою «К омп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Загальні показники 
діяльності закладу вищ ої освіти свідчать про спромож ність науково- 
педагогічних працівників закладу забезпечувати якісну підготовку фахівців 
денної та заочної форми навчання.

Надана Українською академією друкарства інформація стосовно 
уст ановчих документів, загальної характеристики закладу вищої освіти та 
освітньо-професійної програми, що акредитується є достовірною. В 
Українській академії друкарства наявні оригінали усіх  нормативних 
документів, які відповідають чинному законодавству, державним стандартам  
освітньої діяльності та забезпечують правові основи діяльності закладу вищої 
освіти та створені умови для організації освітнього процесу. Надані та 
перевірені експертною комісією Міністерства освіти і науки України 
документи відповідають акредитаційній справі та є підтвердженням права 
Української академії друкарства здійснювати підготовку фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою  
«Комп ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка».
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2. СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТА ФОРМУВАННЯ  
КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШ ОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ 

ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ  ПРОГРАМОЮ  
«КОМ П’Ю ТЕРИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ТА 

ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 131 
«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Формування контингенту студентів за спеціальностю 131 «Прикладна 
механіка» за першим (бакалаврським) рівнем проводиться відповідно до 
ліцензійного обсягу. Контингент здобувачів за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» формується з місць державного 
замовлення та осіб, що бажають навчатись за рахунок коштів фізичних і юридичних 
осіб, відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України та Правил 
прийому до УАД з числа випускників академії та інших закладів вищої освіти 
України.

Структура підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» та показники формування контингенту 
здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем наведено в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

Структура підготовки фахівців 
за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси 

поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 
131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

№
з/п

Види освітньої діяльності
Ліцензований обсяг

Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання

2015
1. Підготовка фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти:
160 120

1.1. в т.ч. за кошти державного бюджету 45 4
2016

2. Підготовка фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти: 160 120

2.1. в т.ч. за кошти державного бюджету 25 3
2017

3. Підготовка фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти:

280

3.1. в т.ч. за кошти державного бюджету 18 1



Продовження таблиці 1
2018

4. Підготовка фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти: 280

4.1. в т.ч. за кошти державного бюджету 11 0

Таблиця 2
Показники формування контингенту здобувачів за першим (бакалаврським) 
рівнем вищ ої освіти зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньо- 
професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та

пакувального виробництв»)

№ Показник
рік

з/п 2015 2016 2017 2018
1. Ліцензований обсяг підготовки:

- денна форма навчання 160 160
280 280- заочна форма навчання 120 120

2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 50 48 19 13
- денна форма / в тому числі за 
держзамовленням 46/45 43/ 25 18/ 18 13/11

- заочна форма / в тому числі за 
держзамовленням 4 /4 5 /3 1 / 1 0 /0

- зарахованих на пільгових умовах 0 0 0 0
3. Подано заяв:

- за денною формою навчання 241 127 44 32
- за заочною формою навчання 5 5 8 1

4. Конкурс абітурієнтів на місця 
державного замовлення:
- за денною формою навчання 5,4 5,1 2.4 2,9
- за заочною формою навчання 1,3 1,7 8 -

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на 
скорочений термін навчання:
- на денну форму 24 26 9 8
- на заочну форму 4 3 0 0

Кафедрою розроблено інформаційний пакет, що містить повну інформацію 
про заклад вищої освіти, про випускову кафедру комп’ютеризованих комплексів 
поліграфічного і пакувального виробництв, на базі якої здійснюється підготовка

Голова експертної комісії
У
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9
фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Зазначена інформація 
наведена на web — сторінці кафедри, інформація відображається у засобах масової 
інформації. Друковані матеріали (буклети, листівки), окремі спеціальності, в т.ч. 
підготовку фахівців зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» видаються кожного 
року перед початком агітаційної компанії, дня відкритих дверей академії. 
Кафедрою комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв проводиться активна робота щодо профорієнтації молоді, а також 
вивчення потреб регіону у фахівцях спеціальності 131 «Прикладна механіка». 
Викладачами кафедри проводиться промоція освітньо-професійної програми 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка», зустрічі та бесіди з випускниками 
загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, студентської молоді коледжів і підприємств галузі 
коледжі, де знайомлять майбутніх випускників з особливостями та перспективами 
спеціальності, правилами прийому до академії, умовами конкурсу та іншою 
інформацією студентської молоді коледжів і підприємств галузі, тощо.

Важливим напрямом профорієнтаційної роботи кафедри є співпраця 
викладачів із підприємствами, установами, організаціями міста, з можливістю 
подальшого працевлаштування випускників. Кафедра підтримує зв’язок з 
поліграфічним та пакувальними підприємствами України різних форм власності на 
підставі двосторонніх угод про співпрацю. Завдяки цьому сформована потреба 
галузі у фахівцях спеціальності.

Для збереження контингенту студентів викладачами кафедри проводиться 
виховна робота. Практикуються бесіди викладачів та завідувача кафедри з 
відстаючими студентами, а також спільне обговорення їх проблем на засіданнях 
кафедри. Проводиться значна робота із забезпечення прозорості навчального 
процесу. Цьому сприяє розроблення інформаційного пакету напряму підготовки, 
робота наставників академічних груп.

Висновок: Експертна комісія констатує, що формування контингенту 
студентів за освітньо-професійною програмою «Комп 'ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» за першим (бакалаврськилі) рівнем вищої освіти в Українській 
академії друкарства здійснюється в меж ах ліцензійного обсягу та відповідає 
вимогам чинного законодавства.

Експертна комісія зазначає, що організація робот и Української академії 
друкарства, факультету комп'ют ерної поліграфічної інженерії, кафедри 
комп'ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв з 
формування контингенту студентів проводиться на належному рівні. 
Здійснюється активна профорієнтаційна робота із випускниками
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загальноосвітніх шкіл та здобувачами освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, проводиться співпраця із закладами середньої освіти, 
профільними технікумами т а коледжами. Ліцензійний обсяг не перевищений, 
державне залювлення виконується в повному обсязі. Зміст, форми і методи 
профорієнтаційної роботи, а також  якісні та кількісні показники прийому 
абітурієнтів сприяють забезпеченню належного рівня підготовки здобувачів 
вищ ої освіти.

3. ВІДПОВІДНІСТЬ ДЕРЖ АВНИМ  ВИМОГАМ ЩОДО ЯКІСНИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Якість підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти визначається рівнем знань з дисциплін, передбачених навчальними планами, 
проходженням і захистом практики, захистом магістерських дипломних робіт, 
відгуками про випускників з підприємств, організацій та установ.

Навчальним планом підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти передбачено виконання курсової роботи з 
дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» в 5 
семестрі. Проведена експертна оцінка рівня якості виконання та оцінювання 
курсової роботи засвідчила актуальність тем, відповідність змісту розробленим на 
кафедрі методичним рекомендаціям та вірність їх оцінювання. На кафедрах 
проводиться цілеспрямована робота по підвищенню якості виконання курсових 
проектів (робіт).

Практична підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти передбачає проходження виробничої практики. Головними завданнями 
виробничої практики є: з ’ясування основної мети і завдань органів та організацій, в 
яких здобувач вищої освіти проходитиме практику. Метою практики є оволодіння 
сучасними формами і методами організації праці в галузі поліграфічного та 
пакувального виробництв, формування, поглиблення та закріплення у здобувачів 
вищої освіти, одержаних під час навчання знань, умінь і здатності прийняття 
самостійних рішень під час конкретної роботи у практичних умовах. Мета 
виробничої практики полягає в формуванні навичок творчого використання 
отриманих теоретичних знань і практичних умінь в умовах конкретного
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підприємства, організації чи установи, а також накопичення матеріалів для 
бакалаврського дипломного проекту. На основі щоденних записів здобувай вищої 
освіти складає звіт про виконання програми практики та індивідуального завдання. 
Звіт з практики захищається здобувачем вищої освіти в комісії, що призначається 
завідувачем кафедри.

Державна атестація підготовка фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти включає складання державного 
кваліфікаційного екзамену з дисциплін професійної та практичної підготовки.

Здобувані вищої освіти виконують бакалаврські кваліфікаційні роботи. 
Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи ведеться відповідно до 
методичних вказівок щодо курсового проектування, розробленими на кафедрі. 
Організація консультацій з виконання кваліфікаційних робіт здійснюється в 
обсягах та термінах, які забезпечують його ефективність. Хід виконання 
здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт регулярно розглядається на 
засіданнях кафедри. Тематика робіт відповідає напрямку підготовки здобувачів 
вищої освіти і, за відгуками екзаменаційної комісії, є актуальною.

Організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти приділяється 
постійна увага. За навчальним планом для кожної дисципліни передбачений певний 
ліміт часу на самостійну роботу здобувана вищої освіти. Зміст та обсяг самостійної 
роботи здобувана вищої освіти визначені у робочій навчальній програмі з 
дисципліни.

Рівень підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти оцінено на підставі результатів виконання студентами комплексних 
контрольних робіт (ККР), результатів екзаменаційної сесії, що передувала 
акредитації (додаток А).

Виконання комплексних контрольних робіт вимагало від студентів 
системних знань з дисциплін різних циклів. Пакети ККР складено відповідно до 
типових вимог щодо складу, змісту та порядку їх розробки. До кожного пакета ККР 
розроблено критерії їх оцінювання з урахуванням специфіки навчальної 
дисципліни. ККР:

-  охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни;
-  мають 15 варіантів комплексних завдань;
-  мають структуру рівнозначної складності, а трудомісткість відповідає 

відведеному часу контролю (90 хвилин);
-  використовують відомі студентам терміни, назви, позначення.
Експертна комісія провела вибірковий контроль знань здобувачів вищої

освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси
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поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з дисциплін циклу 
гуманітарної, природничо-наукової та професійної підготовки: Основи
філософських знань, Іноземна мова, Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна 
графіка, Взаємозамінність, стандартизація і ТВ, Устаткування для виготовлення 
друкарських форм, Устаткування для друку на пакувальних матеріалах. Якість 
знань студентів, які здобувають освітній рівень магістра за результатами замірів 
комплексних контрольних робіт відповідає нормативним вимогам Міністерства 
освіти і науки України. Успішність результатів виконання ККР дисциплін 
навчального плану за циклами становила 100%, при якісному показнику за циклом 
гуманітарної підготовки 55,0%, за циклом природничо-наукової підготовки 50,0% 
та за циклом професійної підготовки 52,75%. Середній бал виконання ККР при 
проведенні замірів склав 3,52 бала, що на 0,1 бала менше ніж за результатами 
самоаналізу (додаток Б).

Розбіжність між оцінками навчального закладу та оцінками експертів 
знаходиться у межах нормативних вимог. На підставі аналізу даних, наведених у 
зведеній відомості, можна зробити висновок, що рівень успішності та рівень якості 
виконання комплексних контрольних робіт відповідає державним вимогам 
акредитації, здобувані вищої освіти в достатньому рівні володіють необхідними 
фаховими знаннями, уміннями та навичками на другому (магістерському) рівні.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності УАД спрямована 
як на підвищення якості підготовки фахівців, так і на розвиток академії в цілому. 
Для напрацювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в академії, яка 
є динамічною системою, створено робочі групи за участі всіх учасників навчально- 
виховного процесу: викладачів, науковців, студентів, навчально-допоміжного та 
обслуговуючого персоналу. Завданням робочих груп є перманенте вдосконалення 
існуючої системи забезпечення якості, зокрема шляхом роботи над завданнями, 
визначеними Планами заходів із забезпечення якості освіти в УАД. На основі Плану 
заходів із забезпечення якості освіти, напрацьовуються процедури, які 
розробляються за участі всіх учасників навчально-виховного процесу. Програма із 
забезпечення якості та процедури затверджується Вченою радою академії.

Внутрішня система забезпечення якості освіти у відповідності до Закону 
України «Про вищу освіту» передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, 
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 
педагогічних працівників;
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5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти;

9) інших процедур і заходів
Таблиця З

Порівняльна таблиця відповідності якісних характеристик Державним  
вимогам до акредитації підготовки фахівців за освітньо-професійною  

програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального
виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» за першим

(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Показники М агістр
Норматив Самоаналіз Відхилення

1 2 О
2) 4

Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення держ авної гарантії якості вищ ої освіти

1.1 Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін , години, ф орми контролю, %

100 100 0

1.2. П ідвищ ення кваліфікації викладачів постійного складу за 
останні 5 років, %

100 100 0

1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговую ть спеціальність і працю ю ть у 
навчальному закладі за основним місцем роботи, які 
займаю ться вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідж еннями, п ідготовкою 
підручників та навчальних посібників. %

100 100 0

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менш е %
2.1. Р івень знань студентів  з гуманітарної та  соціально- 
економ ічної підготовки (загальної):

2.1.1 У спіш но виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10

2.1.2. Я кісно  виконані контрольні завдання (оцінка «5» і «4»), 
%

50 55 +5

2.2. Рівень студентів  з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки
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Продовження таблиці З
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2.2.1 У спіш но виконані контрольні завдання, % 90 92,35 +2.35
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінка «5» і «4»), 
% 50 52,25 +2,25

2.3. Рівень знань студентів  із спеціальної (фахової) 
підготовки:
2.3.1. У сп іш но виконані контрольні завдання, % 90 95,5 +5,5
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінка «5» і «4»), 
% 50 55,0 +5,0

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових 
підрозділів

+ + 0

3.2. Участь студентів у науковій діяльності (наукова робота на 
кафедрах та в лабораторіях; участь в наукових конференціях, 
конкурсах, виставках, профільних олімпіадах тощо)

+ + 0

Висновок: показники екзаменаційної сесії, що передувала акредитації, та 
порівняльні результати проведених контрольних заходів перевірки знань 
здобувачів освіти під час робот и експертної комісії, а саме виконання 
комплексних контрольних робіт  з дисциплін свідчать про належну підготовку 
та вміння застосовувати набуті знання при вирішенні практичних завдань 
здобувачами освіти та дозволяють зробити висновок, що якість підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищ ої освіти відповідає вимогам 
щодо акредитації та провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і 
науки України.

Здобувачі за освітньо-професійною програмою «Комп ’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти готові 
виконувати свої професійні обов’язки та будуть користуватися попитом на 
ринку праці.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА Н АВЧАЛЬНО-М ЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬН О СТІ У СФЕРІ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Експертною перевіркою встановлено, що Українська академія друкарства 
широко застосовує в навчальному процесі новітні освітні технології. Організація 
навчально-виховного процесу в Українській академії друкарства базується на 
Законі України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року зі змінами та інших актах 
законодавства України з питань освіти. Планування навчального процесу 
здійснюється відповідно до Статуту УАД, плану роботи УАД, навчального плану 
та інших нормативних документів.

Голова експертної комісії _______ Б. О. Пальчевський
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Навчальний процес підготовки здобувачів за освітньо-професійною 

програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти здійснюється відповідно до вимог відповідних діючих 
нормативних документів, освітньо-професійної програми.

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затверджена Вченою радою 
УАД 25 грудня 2015 року протокол №4/665.

Термін підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти складає 4 роки. Максимальний навчальний час загальної підготовки 
здобувачів вищої освіти становить 240 кредитів.

Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти складено за типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки 
України відповідно до чинної освітньо-професійної програми та затверджено 
рішенням Вченої ради УАД (протокол № 8/660 від 28.05.2015 р). В навчальному 
плані витримано співвідношення навчального часу між циклами підготовки, 
рекомендоване Міністерством освіти і науки України.

Проектною групою розроблена освітньо-професійна програма 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» (за 
скороченою програмою підготовки на основі ОКР молодшого спеціаліста) зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти затверджена Вченою радою УАД 02 червня 2016 року протокол №7/668, що 
передбачає максимальний навчальний час загальної підготовки здобувачів вищої 
освіти становить 180 кредитів із терміном підготовки 3 академічні роки. 
Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» (за 
скороченою програмою підготовки) зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» 
першого (бакалаврського) відповідає освітньо-професійній програмі та 
затверджено рішенням Вченої ради УАД (протокол № 7/668 від 02.06.2016 р).

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає такі цикли підготовки та розподіл 
змісту підготовки:

- цикл гуманітарної підготовки -  18 кредитів (7,5 % від загального обсягу);
- цикл природничо-наукової підготовки -  119,5 кредитів (49,8 % від 

загального обсягу);
- цикл професійної підготовки -  93 кредити (38,75 % від загального обсягу);
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- виробнича практика -  3,5 кредити (1,46 % від загального обсягу);
- підсумкова атестація -  6 кредитів (2,5% від загального обсягу);
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів першого

(бакалаврського) рівня вищої освіти за скороченою програмою підготовки на основі 
ОКР молодшого спеціаліста передбачає такі цикли підготовки та розподіл змісту 
підготовки:

- цикл гуманітарної підготовки — 9 кредитів (5 % від загального обсягу);
- цикл природничо-наукової підготовки -  74,5 кредити (41,4 % від 

загального обсягу);
- цикл професійної підготовки -  87 кредитів (31,39 % від загального обсягу);
- виробнича практика -  3,5 кредити (1,94 % від загального обсягу);
- підсумкова атестація -  6 кредитів (3,33% від загального обсягу);
Таким чином, у навчальному плані підготовки фахівців за освітньо- 

професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та 
пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти реалізуються усі цикли підготовки цього 
освітнього ступеня, зміст дисциплін відображає сучасні тенденції в галузі. Робочі 
навчальні плани та програми дисциплін виконуються повністю. Лекційні і 
практичні заняття, лабораторні роботи побудовані з врахуванням сучасних методик 
викладання, теоретичні положення підкріплюються розв'язуванням конкретних 
завдань.

Копії навчальних планів підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти надані в акредитаційній справі.

Інформація щодо наявності робочих програм і пакетів комплексних 
контрольних робіт з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та 
пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти надана в акредитаційній справі.

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти повною мірою відображає 
результати навчання та компетентності, якими повинен оволодіти фахівець. Метою 
освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та 
пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти та навчального плану є забезпечити умови 
формування і розвитку студентами програмних компетентностей, що дозволяють 
їм оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для 
розв'язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у сфері 
прикладної механіки.
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Українська академія друкарства постійно здійснює організаційне забезпечення 
освітнього процесу. Щорічно розроблюється та погоджується графік навчального 
процесу. Виконання графіку навчального процесу та розкладу занять контролює 
начальник навчальної частини УАД. Контроль за навчально-виховною роботою в 
УАД здійснює проректор з науково-педагогічної роботи.

Для кожної дисципліни навчального плану розроблено комплекс навчально- 
методичного забезпечення, у якому представлені: робоча програма навчальної 
дисципліни, складовими частинами якої є опис навчальної дисципліни, заплановані 
результати навчання, програма, структура (тематичний план) навчальної 
дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для 
самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування 
балів, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в 
Інтернет; навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), плани 
практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, питання, задачі, завдання та 
кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання 
комплексної контрольної роботи з метою моніторингу набутих знань і вмінь з 
навчальної дисципліни. Усі дисципліни навчального плану взаємозв’язані одна з 
одною за змістом та послідовністю вивчення.

Робочі навчальні програми з усіх дисциплін зазначених в освітньо- 
професійній програмі розроблені відповідно до вимог організації навчального 
процесу. Всі види навчального процесу проводяться відповідно до робочих 
навчальних програм. У кожній робочій навчальній програмі розкрито змістову та 
діяльністну структуру модулів навчальної дисципліни. У розрізі навчальних 
елементів представлені види поточного та підсумкового контролю.

У навчальному процесі активно застосовуються сучасні технології навчання: 
робота студентів у лабораторіях кафедри, пошукова методика здобуття знань, 
проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань тощо. 
Використання подібного роду педагогічних інновацій робить процес навчання не 
лише цікавим, а й логічно структурованим, мотивує студентів до активної участі у 
начальному процесі.

Лекційні і практичні заняття побудовані з урахуванням сучасних методик 
викладання, теоретичні положення підкріплюються розв'язуванням конкретних 
практичних завдань. На самостійну роботу студентів виноситься виконання 
практичних і творчих завдань, які дають змогу закріпити відповідні теоретичні 
знання і продемонструвати вміння застосовувати їх на практиці. Самостійна робота 
студентів забезпечена необхідними дидактичними матеріалами. Відповідні 
методичні матеріали розміщені у електронному та друкованому вигляді на кафедрі.

Практична підготовка студентів ставить за мету набуття ними професійних 
навичок та практичних умінь, необхідних для виконання функцій, передбачених 
освітньо-професійною програмою. Перелік баз практик визначається Українською
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академією друкарства, керівниками організацій підприємств і установ різних форм 
власності під час укладання угод про співпрацю, про проходження практики.

Методичні вказівки до виконання курсових робіт розроблені з усіх дисциплін, 
за якими відповідно до навчальних планів передбачено їх виконання. Тематика 
курсових робіт є актуальною.

Навчальним планом підготовки фахівців передбачено здійснювати 
атестацію у вигляді захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи. Тематика 
кваліфікаційних робіт є актуальною, визначається колом задач, які повинні 
вирішувати інженери-механіки на виробництві у пакувальному та поліграфічному 
виробництві.

Підготовка фахівців в академії забезпечена достатньою кількістю 
примірників нормативно-правових актів України, галузевих нормативів, 
підручників, навчальних посібників, методичних розробок, дидактичних матеріалів 
і технічних засобів навчання.

Викладачі кафедри ККП та ПВ впроваджують у навчальний процес сучасні 
технології, а саме: використання мультимедійних презентацій та навчальних 
фільмів при читанні лекцій, дистанційних курсів, віртуальних лабораторних робіт, 
застосування програмного забезпечення при виконанні лабораторних, курсових і 
бакалаврських робіт.

Аналіз програм підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, їх навчально-методичне забезпечення, свідчить про їх відповідність 
акредитаційним вимогам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Висновок: навчальний процес в Українській академії друкарства
здійснюється згідно затвердж еної в установленому порядку освітньо- 
професійної програми, навчальних планів, вимог нормативних та навчально- 
методичних документів вищ ої освіти. Зміст підготовки здобувачів вищої 
освіти освітньо-професійної програми «К ом п'ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти відповідає 
встановленим вимогам.

Стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу з 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп'ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти перебуває 
на високому рівні; кожна дисципліна забезпечена відповідним навчально- 
методичним комплексом, організація та результати наукової роботи  
забезпечують якість підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до сучасних 
вимог.
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Експертна комісія підтвердж ує наявність 100% методичного 
забезпечення всіх дисциплін навчального плану, що забезпечує підготовку зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка». Навчальний процес підготовки 
фахівців заявленого напряму підготовки забезпечений робочими навчальними 
програмами дисциплін.

Експертна комісія відзначає, що в навчальному плані підготовки фахівців 
за освітньо-професійної програми «Комп'ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, містяться дисципліни, 
актуалізовані вимогами сучасності. Комісія рекомендує знайти можливість 
викладання окремих дисциплін, або модулів дисциплін англійською мовою.
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5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Діяльність майбутніх випускників вимагає від здобувачів вищої освіти 
високого інтелектуального розвитку та відповідного рівня теоретичних знань, 
практичних умінь та навичок. Вимоги сучасного ринку праці визначають потребу у 
високому рівні професорсько-викладацького складу, що забезпечує підготовку 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Професорсько-викладацький склад (ПВС), який забезпечує навчальний 
процес підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітньо-професійна програма 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв») 
складається з викладачів кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і 
пакувального виробництв, а також інших кафедр Української академії друкарства. 
Загальна чисельність ПВС, що забезпечує підготовку фахівців складає 33 особи, з 
яких 7 осіб (21,2%) -  доктори наук, професори, 25 осіб (75,8%) -  кандидати наук, 
доценти. Проведення лекцій з навчальних дисциплін докторами наук, професорами 
складає 19,6% визначеної навчальним планом кількості годин.

Згідно з критеріальними вимогами, частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності, 
становить 100%. Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, відповідає 
профілю дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується проходженням 
курсів підвищення кваліфікації. Якісний склад викладачів, що забезпечують 
підготовку за освітньо-професійною програмою фахівців за освітньо-професійною
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програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв», відповідає встановленим вимогам.

Освітньо-професійну програму «Комп’ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» підготовки фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» 
розробили: Коломієць Андрій Борисович (керівник проектної групи), кандидат 
технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютеризованих комплексів 
поліграфічного і пакувального виробництв Української академії друкарства, 
Кузнецов Влади слав Олександрович (член проектної групи), доктор технічних 
наук, доцент, професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і 
пакувального виробництв Української академії друкарства, Стецько Андрій 
Євгенович (член проектної групи), кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв Української академії друкарства

Експертною комісією встановлено, що кількість членів групи забезпечення 
спеціальності становить 5 осіб, яка відповідає нормі ЗО здобувачів вищої освіти 
одного науково-педагогічного працівника, враховуючи загальний контингент 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Для організації підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти в Українській академії друкарства сформована група забезпечення, до складу 
якої включено:

Ш ахбазов Яків Олександрович -  доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв (УАД);

Ш ироков Володимир Володимирович -  доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв (УАД);

Стецько Андрій Євгенович -  кандидат технічних наук, доцент, доцент 
кафедри комп'ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв (УАД);

Терницький Сергій Вікторович -  кандидат технічних наук, старший 
викладач кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв (УАД);

Бегень Петро Ігорович -  кандидат технічних наук, старший викладач 
кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв (УАД).
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На момент проведення акредитаційної експертизи встановлено, що усі 
науково-педагогічні працівники, що входять до групи забезпечення які працюють в 
Українській академії друкарства за основним місцем роботи, мають кваліфікацію 
відповідно до спеціальності і не входять до жодної групи забезпечення УАД чи 
іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

Склад групи забезпечення відповідає таким вимогам:
- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання складає 100%;
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора -  40%;
- за результатами здійсненої перевірки встановлено, що члени групи 

забезпечення відповідають таким видам і результатам професійної діяльності 
(згідно п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. №1187 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №347): Шахбазов Я. О. 
(2; 8; 10; 11; 17; 18), Широков В. В. (1; 2; 3; 4; 8; 11); Стецько А. Є. (1; 2; 12; 14; 16), 
Терницький С. В. (2; 10; 12; 13; 14), Бегень П. І. (2; 12; 13; 14; 18).

Випусковою є кафедра комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і 
пакувального виробництв, яку очолює доктор технічних наук, професор Регей Іван 
Іванович. Має понад 150 публікації, з них 2 монографії. Член спеціалізованої вченої 
ради Д 35.101.01 в Українській академії друкарства (м. Львів) та спеціалізованої 
вченої ради Д 26.002.10 в НТУУ «Київський політехнічний інститут» (м. Київ). Бере 
участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Чисельність науково- 
педагогічного персоналу випускової кафедри комп’ютеризованих комплексів 
поліграфічного і пакувального виробництв згідно штатного розпису складає 21 
особа, з яких 6 -  доктор технічних наук, професор, 14 -  кандидати технічних наук. 
Частка викладачів кафедри з науково-педагогічним стажем менше 5 років -  9,5%, 
від 5 до 10 років -  9,5%, 71% ПВС мають науково-педагогічний стаж понад 10 років.

Усі викладачі, що забезпечують навчальний процес підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного 
та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти постійно підвищують професійний рівень 
шляхом стажування на провідних підприємствах та організаціях

Стажування проходить згідно з планом на п ’ятирічний період. Після 
стажування викладачі складають звіт, який розглядається за засіданні кафедри і 
затверджується. Обов’язковою умовою є розробка рекомендацій щодо 
застосування набутої інформації в навчальному процесі.

Таким чином, професорсько-викладацький склад, що забезпечує процес 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, має високу
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кваліфікацію і відповідає вимогам провадження освітньої діяльності за першим 
(бакалаврським) рівнем.

Висновок: склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп'ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти, включає 
висококваліфікованих досвідчених спеціалістів, які мають відповідну освіту та 
постійно підвищують свій професійний рівень; науково-педагогічні працівники 
за своїм рівнем кваліфікації та досвідом здатні вирішувати завдання з 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп'ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка».

За результатами експертної перевірки встановлено, що показники 
кадрового забезпечення підготовки фахівців з прикладної механіки відповідають 
чинним ліцензійним умовам та вимогам щодо акредитації.

6. М АТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

На момент проведення акредитаційної експертизи Українська академія 
друкарства використовує на 100% власні приміщення, які розміщені в п ’яти 
навчально-лабораторних корпусах, які повністю відповідають санітарним нормам, 
що пред'являються до вищих навчальних закладів. Українська академія друкарства 
на 100% забезпечує своїх студентів власним гуртожитком.

Для потреб навчального процесу в академії виділено 17261 м2 площі, що 
складає 7,3 м2 на студента стаціонарної форми навчання. Це відповідає вимогам, 
встановленим ВСН 51-86 Державного комітету по цивільному будівництву та 
архітектурі та БніП 11-68-78 «Вищі навчальні заклади». Всі приміщення 
забезпечені необхідними меблями та технічними засобами. Навчання відбувається 
в одну зміну.

Приміщення і споруди Української академії друкарства обладнані 
відповідно до чинних нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з 
вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм, які 
регламентують порядок провадження освітньої діяльності.

Матеріально-технічна база Української академії друкарства відповідає 
загальним нормативним вимогам, що висуваються до ЗВО. Матеріально-технічна 
база Української академії друкарства забезпечує можливість проведення 
аудиторних занять, на комп’ютерах, спортивно-масової роботи на достатньому
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рівні, сприяє підвищенню якості самостійної роботи студентів, організації їх побуту 
і відпочинку та відповідає сучасним вимогам щодо організації і проведення 
навчального процесу, в тому числі підготовку фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти на належному рівні у відповідності з вимогами часу для потреб 
галузі та регіону України.

Для забезпечення якісної підготовки фахівців за «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
використовується ряд спеціалізованих кабінетів лабораторій, що містять 
устаткування, необхідне для якісного навчання.

На кафедрі комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв функціонують лабораторії та спеціалізовані класи:

-  Лабораторія друкарського устаткування, ауд. 1, 86 м2;
-  Лабораторія зварювання та споріднених процесів, ауд. 2, 14,5 м2;
-  Науково-дослідна лабораторія, ауд. 7, 40 м2;
-  Науково-дослідна лабораторія, ауд. 7а, 30 м2;
-  Лабораторія пакувального обладнання, ауд. 76, 15 м2;
-  Лабораторія процесів механічної обробки, верстатів та інструментів, ауд. 

9, 87,7 м2;
-  Лабораторія фізико-технічної обробки, ауд. 11, 25 м2;
-  Лабораторія технології поліграфічного машинобудування та ремонту 

поліграфічного устаткування, ауд. 12, 40 м2;
-  Лабораторія додрукарського устаткування, ауд. 13, 43 м2;
-  Лабораторія брошурувально-палітурного устаткування, ауд. 14, 89 м2;
-  Лабораторія матеріалознавства та термічної обробки, ауд. 18, 46,8 м2;
-  Лабораторія експериментальних методів дослідження та обробки 

результатів експериментів, ауд. 20, 39,5 м2;
-  Лабораторія технології пакування, ауд. 26, 38 м2.
Для забезпечення якісного навчального процесу та підготовки фахівців 

застосовуються лабораторії та спеціалізовані класи й інших кафедр Української 
академії друкарства:

-  Лабораторія електропривода технологічних комплексів, ауд. 6П, 49,2 м2;
-  Лабораторія охорони праці, ауд. 28П, 48 м2;
-  Лабораторія електротехніки та мікропроцесорної техніки, ауд. 38, 51,2

м2;
-  Лабораторія метрології та технологічних вимірювань в поліграфії, ауд. 

40а, 51,2 м2;
-  Лабораторія опору матеріалів, ауд. 101, 90 м2;
-  Лабораторія з оптики і фізики твердого тіла, ауд. 104, 52,1 м2;
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-  Лабораторія неорганічної хімії, ауд. 111 ,51 ,3м 2;
-  Лабораторія механіки, молекулярної фізики, електромагнетизму, ауд. 

122, 52 м2;
-  Лабораторія поліграфічних матеріалів, ауд. 125, 36 м2;
-  Лабораторія формних процесів ауд. ЗЛ, 126 м2;
-  Лабораторія друкарських процесів ауд. 2-3, 62 м2;

Таблиця 4
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних класів, що 
забезпечують виконання начального плану підготовки фахівців зі спеціальності 131 «Прикладна
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механіка»

№  лаб.

Н айменування 
ком п ’ю терної 
лабораторії, її 

площ а

М одель і марка персональних 
ком п 'ю терів , їх  кількість

Н айменування пакетів 
прикладних програм (у тому 

числі л іцензованих)

Д оступ до 
Інтернету, 
наявність 

каналів доступу 
(так/ні)

1 2 4 5 6

№ 13а
К ом п’ю терний 
клас, 49 м2

Intel Pentium  2,4-3,0 ГГц 
Intel C eleron 2,0-2,8 ГГц AM D  
A thlon 1,8-2,8 ГГц 
Intel C ore 2 D uo 3.0 ГГц 
Загалом 13 персональних 
комп 'ю терів

1. A utoCad 2016,
2. A utodesk Inventor 2015 ,
3. MS O ffice,
4. M athcad 14,
5. A dobe A crobat,
6. A dobe Photoshop,
7. Corel Draw,
8. SolidW orks.

так

№ 16
К ом п ’ю терний 
клас, 25 м2

Intel C eleron 2,4 ГГц 
A M D  A thlon 2,8 ГГц

Загалом 9
персональних
комп'ю терів

1 .A utoC ad 2016
2 . A utodesk Inventor 2016
3 . MS Excel,
4 . M athcad 14,
5. A dobe A crobat,
6 . A dobe Photoshop,
7. C orelD raw ,
8. SolidW orks,
9 . Packedia (D V S),
1 0. Q uick Pallet M aker

так

№21
К ом п 'ю терний  
клас, 25,5 м2

Pentium  IV
Загалом 10 персональних 
ком п’ю терів

1. К ом п’ю терна програм а 
«П рограм ний комплекс 
«Т очність та ш орсткість» /
2. «T-FLEX  C A D  2D » v 10, 
«T -FL EX  CAD  3D » vIO 
«T-FLEX  Т ехнологія» v5.5
3. С А П Р технологічних 
процесів «В ертикаль».
4. W indow s 7 Professional SP1
5. «A C A D  2D» v l 2, «A CA D  
3D» v l2

так

302
Л абораторія  
ком п’ю терної 
техніки, 51,95 м2

П ерсональний ком п ’ю тер HP 
PC Intel Pentium (R) 
G 850/D D R 4G B /H D D 250G B  -  
12 шт.

1. M ozillaF irefox
2. G oogleC hrom e (Л іцензія 
FreeW are),
3. L ibreO ffice5.0 (Л іцензія 
G NU  LGPL)
4. Scribus (Л іцензія GNU 
G eneralPublic)

так
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Продовження таблиці 4

5. Inkscape (Л іцензія GNU 
G eneralPublic),
6. G im p (Л іцензія GNU G PL)
7. Lazarus,
8. O penPascal 
(Л іцензія GNU G PL)
9. M icrosoft V isualS tudio,
10. N otepad++
(Л іцензія G PL),
11. Java, Delphi, Scilab 5.4.1 
(Л іцензія C eCILL)
12. V isualB asic 6.0

404a

К абінет
ком п’ю терн ої та  
м еханічної 
інж енерії, 54 м2

П ерсональний ком п 'ю тер  HP 
PC Intel Pentium (R) 
G 850/D D R 4G B /H D D 250G B  -  
12 шт.
G 850/D D R 4G B /H D D 500G B  -

1. L ibreO ffice 3.5 (Л іцензія 
GNU LGPL)
2. Internet Explorer, M ozilla 
F irefox 24.0, G oogle C hrom e 
3 1 .0.1650.57m  (Л іцензія 
FreeW are),
3. Inkscape (Л іцензія G N U  
G eneral Public),
4. G im p (Л іцензія G NU  G PL)
5. M icrosoft V isual Studio, 
N otepad (Л іцензія G PL),
6. A m aya (Л іцензія FreeW are),
7. A utoC A D  2016 (Л іцензія 

Education M ulti-seat S tand
alone)
8. A dobe Reader

так

414a

К абінет нарисної 
геометрії, 
інж енерної та 
ком п’ю терної 
графіки, 54 м2

П ерсональний ком п ’ю тер 
Intel Pentium (R ) 
G 2020/D D R 4G B /H D D 500G B  - 
10 шт.
G 6300/D D R 4G B /H D D 500G B

1. L ibreO ffice 3.5 (Л іцензія 
GNU LGPL)
2. Inkscape (Л іцензія GNU 
G eneral Public),
3. G im p (Л іцензія G NU  G PL)
4. M icrosoft V isual Studio, 
N otepad  (Л іцензія G PL),
5. A m aya (Л іцензія FreeW are).
6. A utoC A D  2016 (Л іцензія 
Education M ulti-seat S tand
alone)
7. A dobe R eader 
О пераційні системи:
M icrosoft

так

417a
К ом п ’ю терний 
клас, 54 м2

П ерсональні ком п ’ю тери: A M D  
A thlon 64x2-2000G H z, DDR- 
2G b, H D D -250G b A M D  Athlon 
64- 2,0G H z, DDR-1 Gb, HDD- 
250G b
P4-3,0 GHz. D D R -1G b, HDD- 
200G b
FSC C O R E 2-D U O  3-3616П РЯ 6 
ВВК -2П иб РВ В -160П И 6 BM B 
FSC C O R E 2-D U O  3-3.16G H Z, 
D D R-3G b, H D D -160G B . DVD 
HP C om paq 6005 Pro SFF PC -  
3,4G H z, D D R -  2G b. ATI Radeon 
H D 4200, H D D - 2 5 0  Gb

1. L ibreO ffice 3.5 (Л іцензія 
GNU LGPL)
2. Inkscape (Л іцензія GNU 
G eneral Public),
3. G im p (Л іцензія G NU  G PL)
4. M icrosoft V isual Studio, 
N otepad (Л іцензія G PL),
5. A m aya (Л іцензія FreeW are)
6. A utoC A D  2016 (Л іцензія 
Education M ulti-seat S tand
alone)
7. A dobe R eader
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Викладачі та студенти мають можливість доступу до Інтернету, як джерела 
інформації, в читальному залі бібліотеки, комп’ютерному класі або через Wi-Fi. 
Випускова кафедра постійно працює над розвитком та вдосконаленням навчально- 
матеріальної бази.

Висновок: Експертною комісією встановлено, що в українській академії 
друкарства постійно проводиться робот а з удосконалення матеріально- 
технічного забезпечення освітнього процесу, а стан матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу, соціальної інфраструктури відповідає 
чинним Ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх 
послуг з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою  
«Комп ’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти.
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7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти підручниками, 
навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями, фондами та 
електронними джерелами інформації, що містяться у науковій бібліотеці УАД.

Основними джерелами інформаційного забезпечення освітнього процесу є 
наукова бібліотека. Бібліотека Української академії друкарства має в наявності 
книжковий фонд 367093 примірників. Площа бібліотеки УАД складає 815 м2.

Наукова бібліотека УАД, разом з академією розвивається й оновлюється. 
Розширюється інформаційна база змінюється тематика комплектування відповідно 
до потреб навчального процесу. До складу бібліотеки входить науковий, 
студентський і абонемент художньої літератури та читальні зали на 120 посадкових 
місць. У структурі бібліотеки функціонують: відділ книгозберігання та
обслуговування читачів; відділ комплектування, наукового опрацювання 
літератури, організації каталогів; довідково-бібліографічний та інформаційний 
відділ; сектор читальних залів із спеціалізованими залами технічної, гуманітарної 
літератури і мистецтвознавства з відкритим доступом до фондів.

Для організації навчального процесу підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та 
пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти у бібліотеці наявна спеціальна література,
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підручники, навчальні посібники. Бібліотека академії має електронні ресурси 
підручників і навчальних посібників, які рекомендовано для вивчення відповідних 
дисциплін навчального плану, забезпеченість ними студентів становить 100%, що 
відповідає акредитаційним вимогам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Фахові періодичні видання для підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти, які наявні в бібліотеці: Наукові записки УАД, Поліграфія і 
видавнича справа, Квалілогія книги, Комп’ютерні технології друкарства, Упаковка, 
Технологічні комплекси, М іеБ ^ п ік  Іесйпісгпо-екопотісгпу Орако\¥апіе, Науковий 
світ, Флексо Плюс, Палітра друку, Полиграфия. Наявні періодичні видання 
використовуються для самостійної та науково-дослідної роботи студентів.

Висновок: стан інформаційного забезпечення процесу надання освітніх 
послуг з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою  
«Коми 'ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти відповідає чинним ліцензійним умовам для надання освітніх послуг.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри комп’ютеризованих 
комплексів поліграфічного і пакувального виробництв спрямована на пошук і 
дослідження нових та удосконалення відомих механізмів шляхом оптимізації їх 
характеристик відповідно до цільового призначення; удосконалення та розробка 
нових способів різання стосів паперу та обрізування книжково-журнальних блоків; 
удосконалення механізмів друкарських машин і процесу друкарського контакту; 
дослідження технологічних процесів і створення нових засобів виготовлення 
картонного паковання з метою покращення показників енергозбереження; 
удосконалення лазерних пристроїв для запису зображень на формних матеріалах.

На кафедрі сформовано та активно функціонує наукова школа під 
керівництвом доктора технічних наук, професора Широкова Володимира 
Володимировича. Предметом дослідження є підвищення довговічності і надійності 
деталей машин оптимізацією інженерії функціональних поверхневих шарів 
комбінованими технологічними методами. Науковці проводять дослідження у 
галузі розробки технологічних методів оптимізації інженерії і відновлення 
поверхневих шарів конструкційних матеріалів модифікуванням хімічного і 
структурно-фазового складу, їх цілеспрямованою формозміною різальним 
інструментом та фрикційною обробкою. Вперше отримано дифузійні покриття з
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оксидних джерел у розплавах лужних металів на залізовуглецевих сплавах. 
Розроблено технологію виготовлення алмазно-абразивного інструменту з 
програмованим рельєфом робочої поверхні. Розроблено та впроваджено спосіб 
зміцнення висікального стального інструменту. Розроблено технологію 
підвищення зносостійкості дереворізального інструменту електроіскровим 
легуванням евтектичним електродом і лазерною обробкою

Теоретичні напрацювання наукової школи реалізується у виконанні 
держбюджетних та госпдоговірних робіт для підприємств різних форм власності та 
видів діяльності.

За останні 5 років працівниками кафедри опубліковано 2 статті у виданнях, 
що індексуються наукометричною базою Scopus, 1 стаття у виданні, що 
індексуються наукометричною базою Web of Science Core Collection. 5 статтей у 
закордонних виданнях країн ОЄСР, 80 статей у наукових виданнях України 
включених до переліку фахових видань України.

Вагомий доробок кафедра має в області нових енергоощадних засобів 
виготовлення розгорток картонних паковань, отримавши у цьому напрямку більше 
50 патентів. Демонстрація макета ножичного вирізування картонних розгорток на 
міжнародних виставках у Москві та Києві викликала зацікавлення спеціалістів 
галузі. Викладачі кафедри беруть активну участь у винахідницькій діяльності. Її 
результатом є отримання патентів України на винахід: у 2014 -  12, у 2015 р. -  13 (в 
тому числі свідоцтво на комп’ютерну програму), у 2016 р. -  26 (в тому числі 1 
свідоцтво на комп’ютерну програму), у 2017 р. -  17 (в тому числі 2 свідоцтва на 
комп’ютерну програму та 1 авторське свідоцтво на твір), у 2018 р. -  14. Матеріали 
патентів на винаходи відіграють важливу роль при підготовці наукових кадрів, 
здобувачів вищої освіти.

В Українській академії друкарства здійснюється підготовка наукових кадрів 
через аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 05.05.01 -  машини та процеси 
поліграфічного виробництва та на основі отриманої ліцензії на підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії із спеціальностей 131 
«Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування».

Упродовж 2014-2018 pp. членами кафедри комп’ютеризованих комплексів 
поліграфічного і пакувального виробництв було захищено п ’ять кандидатських 
дисертацій:

Стеців Б. С. (05.05.01 машини та процеси поліграфічного виробництва), 
«Удосконалення синтезу механізмів із кінематичним замиканням поліграфічних і 
пакувальних машин»; Українська академія друкарства; 2014 р.

Бегень П. І. (05.05.01 машини та процеси поліграфічного виробництва), 
«Розроблення машинної технології та засобів фальцювання картонних розгорток у 
малотиражному виробництві паковань»; Українська академія друкарства; 2015 р.
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Стеців Я. Б. (05.05.01 машини та процеси поліграфічного виробництва), 
«Удосконалення пристроїв переміщення напівфабрикатів у самонакладах 
поліграфічних і пакувальних машин», Українська академія друкарства; 2017 р.

Ватуляк Ю.В. (05.05.01 машини та процеси поліграфічного виробництва), 
«Удосконалення процесу обрізування книжково-журнальних блоків, що рухаються 
за коловою траєкторією», Українська академія друкарства; 2018 р.

Влах В.В. (05.05.01 машини та процеси поліграфічного виробництва), 
«Удосконалення штанцювального пресу застосуванням комбінованих механізмів 
приводу натискної плити», Українська академія друкарства; 2018 р.

Основні наукові результати наукових досліджень доповідалися і 
обговорювалися викладачами кафедри на наукових конференціях різних рівнів, за 
останні 5 років було опубліковано понад 130 тез доповідей у збірниках та 
матеріалах конференцій.

Науково-дослідна робота студентів передбачає участь студентів в 
конференціях, наукових семінарах та конкурсах студентських наукових робіт. 
Студенти беруть активну участь у вузівських наукових семінарах, міжвузівських 
конкурсах студентських наукових робіт, республіканських наукових конференціях. 
Протягом звітного періоду було опубліковано 22 праці за участю студентів.

Студенти спеціальності 131 «Прикладна механіка» (освітньо-професійна 
програма «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального 
виробництв») регулярно займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах із 
технічних дисциплін, міжнародних конкурсах. Зокрема за останні 5-ть років були 
відзначені такі студенти: Керея В. (2014 р., Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан», м. 
Київ); Федина І. (2015 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан», м. Київ); Боровець І. 
(2015 р., Відкритий конкурс студентських наукових робіт з поліграфії та видавничої 
справи «Молодь і поліграфія»); Закидальський Б. (2016 р., Всеукраїнський конкурс 
студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий 
каштан», м. Київ); Шушкевич Б-3. (2016 р., Відкритий конкурс студентських 
наукових робіт з поліграфії та видавничої справи «Молодь і поліграфія», м. Львів); 
Партика В. (2017 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з 
актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан», м. Київ), Іваськів Б. 
(2018 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з актуальних 
проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан», м. Київ).

Висновок: рівень науково-дослідної робот и та робот и здобувачів 
наукового ступеня кандидата наук, а також  результати наукової роботи  
кафедри ком п’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв свідчать про наявність наукової бази для якісної підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп'ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна
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зо
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищ ої освіти відповідно до сучасних 
вимог науки.

Експертна комісія підтверджує, що викладачі кафедри здійснюють 
науковий супровід, керують і беруть участь в дослідницьких технічних 
проектах. Наукова діяльність кафедри комп'ютеризованих комплексів 
поліграфічного і пакувального виробництв визначається напрямами 
прикладних наукових досліджень, відповідно до держ бюдж етної тематики, 
між народними проектами, регіональними теоретичними т а практичними 
дослідженнями, оприлюдненням результатів наукових досліджень у  виданнях, 
які цитуються у  наукометричних базах даних Scopus та Web o f  Science. Рівень 
наукової діяльності свідчить про наявність бази для якісної підготовки фахівців 
за освітньо-професійною програмою «Комп'ютеризовані комплекси 
поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна 
механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Експертна комісія констатує, що професорсько — викладацький склад 
кафедри комп'ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального 
виробництв активно співпрацює з науковими партнерами зарубіжжя, 
приймають активну участ ь у  між народних наукових конференціях, семінарах, 
стажуваннях, тощо.

Експертна комісія відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
07 травня 2019 року за №494 -л в період з 15 по 17 травня 2019 року здійснювала 
акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 
«Механічна інженерія» в Української академії друкарства.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Української академії 
друкарства та перевірки на місці результатів освітньої діяльності стосовно 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп'ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Українській 
академії друкарства, дійшла таких висновків:

1. Акредитаційні матеріали, подані на розгляд експертної комісії, представлені 
у повному обсязі.

2. Рівень організації навчального процесу відповідає вимогам з акредитації і є 
достатнім для забезпечення належної якості підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та
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пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

3. Стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу, соціальна інфраструктура загалом 
відповідають встановленим вимогам до заявленого рівня підготовки і можуть 
забезпечити державну гарантію якості освіти.

4. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення є достатніми для 
виконання навчальних планів підготовки фахівців і відповідає акредитаційним 
вимогам.

5. Освітньо-професійна програма, навчальний план, робочі програми 
дисциплін, методичне забезпечення навчального процесу, рівень та якість знань 
слухачів відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам.

6. Навчальний заклад спроможний здійснювати освітню діяльність, пов’язану з 
підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Надані у розпорядження експертної комісії оригінали документів, що 
характеризують Українську академію друкарства, підтверджують можливість закладу 
вищої освіти забезпечити підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти. Організація, планування та формування контингенту здобувачів вищої освіти за 
зазначеною спеціальністю здійснюється відповідно до чинного законодавства без 
порушень.

Вважаємо за необхідне висловити також зауваження та пропозиції, які не 
впливають на позитивне рішення щодо акредитації, але дозволять підвищити якість 
підготовки здобувачів вищої освіти:

1. Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з метою формування 
контингенту студентів відповідно до потреб галузі у висококваліфікованих 
працівниках.

2. Посилити роботу матеріально-технічної бази академії по оснащенню 
сучасною технікою та устаткуванням.

3. Розширити бази практики на поліграфічних та пакувальних підприємствах 
України.

4. З метою подальшого розвитку діяльності академії розширити географію 
міжнародних зв’язків та посилити грантову роботу, активізувати діяльність викладачів 
щодо участі у наукових дослідженнях

5. Посилити рівень публікаційної активності науково-педагогічних 
працівників у міжнародних виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus 
та Web of Science Core Collection.
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Голова експертної комісії Б. О. Пальчевський



Висновки.* Експертна комісія Міністерства освіти і науки України дійшла 
висновку, що кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення, а також якість підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного та 
пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» в 
Українській академії друкарства відповідає встановленим вимогам, забезпечує 
державну гарантію якості освіти.

Експертна комісія Міністерства освіти і науки України вважає за можливе 
акредитувати Українську академію друкарства на здійснення освітньої діяльності 
із підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Комп'ютеризовані 
комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 
«Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

17 травня 2019 року

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри прикладної 
механіки Луцького національного 
технічного університету

Член експертної комісії
кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри мехатроніки і 
пакувальної техніки Національного 
університету харчових технологій

, Б. О. Пальчевський

Л. О. Кривопляс-Володіна

З висновками експертної комісії Міністерства освіти і науки України 
ознайомлений:

Ректор Української академії друкарства, 
доктор технічних наук, професор

Голова експертної комісії

Б. В. Дурняк

О. Пальчевський



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
щодо підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані 

комплекси поліграфічного і пакувального виробництв» із спеціальності 131 «Прикладна

Таблиця 5

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне значення 
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДР
щодо забезпечення пр 

у сфе

>ОВІ ВИМОГИ
овадження освітньої діяльності 
рі вищої освіти

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за  підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + 0

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за  підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та/або 
вчене звання

Коломієць А.Б. -  
канд. техн. наук, 
доцент

Кузнецов В. О. - д - р  
техн. наук, доцент

Стецько А.Є. -  канд. 
техн. наук, доцент

0

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + 0

2) наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю + +

3) стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ + 0

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням педагогічних 
працівників, які мають вищу категорію)

50 96,97 +46,97

2) які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора

10 21,2 + 11.2

Голова експертної комісії Б. О. Пальчевський
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5. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін, що забезпечують формування 
професійних компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, які 
є визнаними професіоналами з досвідом 
роботи за фахом (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом кількості 
годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом 15 22,15 +7,15

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними дослідженнями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та професійної 
активності кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не менше 
трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 1—18 
пункту ЗО

підпункти 1— 18 
пункту ЗО 0

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням

+ 0

2) з науковим ступенем та вченим званням +
3) з науковим ступенем або вченим званням

8. Наявність трудових договорів (контрактів) 
з усіма науково-педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх на роботу

+ + 0

ТЕХНО.Г 
щодо матеріально-технічне 

у сфе

ІОГІЧНІ в и м о ги
)го забезпечення освітньої діяльності
рі вищої освіти

1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту студентів 
та заявленого обсягу з урахуванням навчання 
за змінами)

2,4 7,3 +4.9

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудиторіях (мінімальний 
відсоток кількості аудиторій)

ЗО 40 +10

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + 0
2) пунктів харчування
3 ) актового чи концертного залу
4 ) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+
+
+
+

+
+
+
+

0
0
0
0

Голова експертної комісії / і Б. 0 . Пальчевський

.Ж7V / у.
/
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6) медичного пункту
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

+

70

+

100

0

+30

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ + 0

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми + + 0

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + 0

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + 0

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + 0

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + 0

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + 0

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + 0

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
чотири 

найменування
10 видань +6

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами освіти)

+ + 0

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ + 0

Голова експертної комісії Б. О. Пальчевський
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4. Наявність електронного ресурсу закладу
освіти, якии містить навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 50 70 +20

дистанційного навчання (мінімальний
відсоток навчальних дисциплін)

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор, 
професор кафедри прикладної 
механіки Луцького національного 
технічного університету

Член експертної комісії
кандидат технічних наук, доцент, 
доцент кафедри мехатроніки і 
пакувальної техніки Національного 
університету харчових технологій

Б. О. Пальчевський

Л. О. Кривопляс-Володіна

З висновками експертної комісії Міністерства освіти і науки України
ознайомлений:

л&Гс.Ъ1 г И

Ректор Української академії д р у к а р й ^ # ^ ’ 
доктор технічних наук, професор Б. В. Дурняк

Голова експертної комісії Б. О. Пальчевський
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Д одатки

до висновків експертної комісії щодо акредитаційної експертизи підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Комп'ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти галузі знань 13 «Механічна інженерія» в Українській академії друкарства

Голова експертної комісії Б. О. Пальчевський



«УЗГОДЖЕНО» 
перш ої комісії

проф. Пальчевський Б.О.
9 р.

/ Г■V

Додат ок Л

Р ек'Шр/'У^Д ■
НО»

. Б. В. Дурняк

г  ряФік
перевірки рівня підготовки фахівців за освітньо-проф есійною  програмою  « К в ^ ^ » т ^ й ? ф Й н і комплекси  

поліграфічного та пакувального виробництв» зі спеціальності 131 «П рикладна механіка» ЦерійЬго (бакалаврського)
рівня вищ ої освіти

№
з/п

Назва дисципліни
Академічна

група

Дата
проведення,

час
Аудиторія Відповідальний викладач Експерт

1.
Основи філософських 
знань

ПМ -1
16.05.2019

10^
414

д-р. філософ, наук, проф. 
Зачепа А.М. Б. О. Пальчевський

2. Іноземна мова П М -2
16.05.2019

12—
320

канд. філолог, наук, доц. 
Коваль О. П. Л. О. Кривопляс-Володіна

3.
Нарисна геометрія, 
інженерна та 
комп'ю терна графіка

П М -2
17.05.2019

12— 414
канд. техн. наук, доц. 
Стельмащук С. Г. Б. О. Пальчевський

4. Взаємозамінність, 
стандартизація, ТВ П М -3

16.05.2019
12—

19
канд. техн. наук, доц. 
Стецько А. Є.

Б. О. Пальчевський

5.
Устаткування для 
виготовлення 
друкарських форм

П М -3
17.05.2019

10і5
19

канд. техн. наук, доц. 
Петрів І. М. Л. О. Кривопляс-Володіна

6.
Устаткування для 
друку на пакувальних 
матеріалах

М П -4
17.05.2019

10і5
1

канд. техн. наук, доц. 
Кравчук І. М.

Л. О. Кривопляс-Володіна

Декан факультету 

Голова експертної комісії

Р. І. Петрів

Б. О. Пальчевський
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Додаток Б
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

здобувачами за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв» зі 
_________________ спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти____________________

Назва дисциплін, за якими 
проводився контроль Гр

уп
а

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

Виконува 
ли ККР

Одержали оцінки при акредитаційній експертизі

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

ус
пі

ш
но

ст
і, 

%

Самоаналіз
5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

Я
кі

ст
ь

ус
пі

ш
но

ст
і,

%осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

1 Основи філософських знань ПМ-1 5 5 100 - - 3 60,0 2 40,0 - - 100 60,0 100 60.0
2 Іноземна мова ПМ-2 16 16 100 - - 8 50,0 7 41,9 1 6,2 100 50,0 100 50
Всього за циклом 21 21 100 - - 1 1 55,0 9 40,95 1 6,2 100 55,0 100 55,0

Дисципліни циклу природничо-наукової підготовки
1

т

Нарисна геометрія, інженерна 
та комп’ютерна графіка ПМ-2 16 16 100 1 6,2 7 43,8 7 43.8 1 6,2 100 50 93,7 50

Взаємозамінність, 
стандартизація і ТВ ПМ-3 12 11 100 2 16,67 4 О О О33,3 4 33,3 1 9,0 100 50 91,0 54,5

Всього за циклом 28 28 100 -> 11,44 1 1 38,55 1 1 38,55 2 7,6 100 50 92,4 52,25
Дисципліни циклу професійної підготовки

1 Устаткування для виготовлення 
друкарських форм ПМ-3 12 12 100 1 8,3 6 50 4 33,3 1 8,3 100 50 91 54,4

2 Устаткування для друку на 
пакувальних матеріалах МП-4 9 9 100 1 11,1 4 44,4 4 44.4 - - 100 55,5 100 55,5

Всього за циклом 21 21 100 2 9,7 10 52,75 8 38,85 1 8,3 100 52,75 95,5 55,0

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної механіки 
Луцького національного технічного університету

Член експертної комісії
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мехатроніки і пакувальної 
техніки Національного університету харчових технологій

З висновками експертної комісії М іністерства освіти і науки України ознайомл< 
Ректор Української академії друкарства, доктор технічних наук^гг^фесор

Голова експертної комісії

Б. О. Пальчевський

г. О. Кривопляс-Володіна

В. Дурняк

льчевськии




