
НАЦОН.dIЬНЕ АГЕНТСТВО IЗ ЗАБЕЗПЕtIЕННrI ЯКОСТI ВИЩОi ОСВIТИ

рIшЕння

за наслИкамrr розгляду акредштацiЙноi справи

нацiоншrьнЕ агентство iз забезпе.rення якостi вищоi освiти (лалi - Нацiональне агентство)

розlтlянуло на свосму засiданнi акредитацiйну справу N9 0705/АС-20 щодо акредитацiТ ocBiTHboi
програм.к:

Щеrггратьноукраiнський нацiональний технiчний унiверситет
освiтня програма <Гаrгузеве машинобулування> (iдентифiкатор у еДЕБО З7OЗl), рiвеuь вищоТ

освiти -,I[окгор фiлософii, гlшузь знань - l3 Механiчна iнженерiя, спецiальнiсть - l33 Галузеве
машинобудування, сltсцiалiзацiя - вiдсупlя, тип - OcBiTHbo-HayKoBa.

l. Акрелитацiйпа експертиза
Еlсгlертна група, угворена дJul проведення акредитаuiйноi ексRертизи, дiйшла висновкiв щодо

вiдповiдностi ocBiTHboi програми Критерiям оцiнювання якостi ocBiTHboT програми (лалi -
Крrгерii) за рiвнями вiдповiдностi :

PiBcHb F PiBeHb Е PiBeHb В PiBeHb А

Крштер[i |,Z,314,5,
б, 7, Е, 9, 10

Обrрунтування ек9псртноi групи та iншi BйoMocTi шоло сrФпсртизи викладенi у звiтi про
ре_зультати акрсдrл-гацiйноi експертизи, що е частиною акредrпацiйноi справи.

Заклад вищоi освiти це скористався можливiстк) надати зауваження до звiry експертноi групи.

2. Розгляд сцравп галузевою експертною радою
га.пузева експертна рада нацiональног0 агентства iз забезпечgння якостi вищоi освiти з галузi

знань l3 "Механjчна iнженерiя" (далi - ГЕР) розптянула акредитацiйну справу на свосму засiданнi
l5.01.202l р.
За наслiдками розгляду справи ГЕР повнiстrо поюдилася з оцiнкою piBHiB вiлповiдностi,

надiulою 9кспертноrо Iрупою, та рскомендувала Hauioнtulbнoмy агскгству ухвалити рiшсння про
акредптафю.

Обrрунтувавня ГЕР та iпtцi вiдомостi щодо розгляду справи ГЕР впшlадепi у схвалсrrому нею
9кýпертному висновку, що е частиною акрсдитацiйноi справи.

3. Обrрунтувакня Нацiонального агентствд
Нацiональнв агснтство взяло до 1rваги yci докумекти, якi мiстяться в акреди-гацiйнiй справi, та за

наслiдками ii розгляду виходить з такого.
Нацiонально агентство пок)д]куgться з оцiнкою piBHiB вiлповiдностi Крrrгерiям, викIIадсною У

звiтi експертноi групi та експертному вксновку ГЕР"

4. Рекомендацii
нацiональне i}гокFOтво реком.сндуе закладу вищоi освiти
- взяти до уваги рекомсндац!t щоло..усунення недолlкlв та подаJьшог0 удосконалення ocBlTнbol

програмн, викJlадснi у звiтi експертноi групи та експертному висновку ГЕР.
- сисrемcгичtrо ураховувати рýкомендацrl (;госовно кlпровадж€нн'| внутрlшн.ьоt системи

забсзпечоння яlюстi iа рйення щодо гуманiтарноi скrrадовоi освiтнього процесу i дотримання
мовного закоподавства, Ьприлlоднснi на офiцiйному вебсайтi Нацiонального агентства.

резолютпвша частшна
Ксруtочись Положенням про акредитацiю ocBiTHix програм, 3а якими здiйснюегься пiдготовка

здобувачiв вкщоiосвiти, затвсрдх(еним HaKaloM MiHicTepTBa освiти iнауки Украiни вiд ll липня



a

2019 року Л9 977, заресстрованим у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 8 серпня 2019 року за Nэ
880/3385 l, Нацiонаrrьне агентство

ВЕРIШИЛо:
Акредltтувати освiтню програму

Рituення yxBa,lleчe на засidаннi 2З люrr"лоzо 202l р., проmокол Ns 3 Ц6)

Голове Нацiонального агеЕтства KBiT Сергiй Миронович
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