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ЗВІТ (ВІДОМОСТІ) ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

Загальні відомості 
 

1. Інформація про заклад вищої освіти 
 
Реєстраційний номер 
ЗВО (ВСП ЗВО) у 
ЄДЕБО  

03545 

Повна назва ЗВО Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 
Ідентифікаційний код 
ЗВО   

05417377 

ПІБ керівника ЗВО   Туркевич Володимир Зиновійович 
Посилання на 
офіційний вебсайт 
ЗВО  

www.ism.kiev.ua 

  ВСП ЗВО – 
Повна назва ВСП 
ЗВО   

– 

Ідентифікаційний код 
ВСП ЗВО  

– 

ПІБ керівника ВСП 
ЗВО   

– 

Посилання на 
офіційний вебсайт 
ВСП ЗВО  
 

– 

  
2. Посилання на інформацію про ЗНО (ВСП ЗНО) у Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності  ЄДЕБО 
 

https://registry.edbo.gov.ua/university/03545 
 

3. Загальна інформація про освітню програму, яка подається на акредитацію 
  
ID освітньої програми 
в ЄДЕБО  
 

25869 

Назва ОНП   Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії. Галузь 
знань 13 Механічна інженерія. Спеціальність 132 
«Матеріалознавство», cпеціалізація «Процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти» 

Реквізити рішення 
про ліцензування 
спеціальності на 
відповідному рівні 

Ліцензія на здійснення освітній відповідно до наказу МОН 
України від 18.08.2016 № 1001 



вищої освіти  
Цикл (рівень вищої 
освіти)   

Третій рівень вищої освіти  

Галузь знань 
спеціалізація   

13 Механічна інженерія.  
 

Спеціальність 132 Матеріалознавство 
 

Спеціалізація «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» 
Вид освітньої 
програми 

освітньо-наукова 

Вступ на освітню 
програму 
здійснюється на 
основі ступеня (рівня) 

Магістр (ОКР «спеціаліст») 

Термін навчання на 
освітній програмі 

4 роки 0 мес. 

Форма здобуття 
освіти на ОНП 

очна денна 

Структурний 
підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за 
реалізацію ОНП  

Науково-організаційний відділ (підрозділ аспірантури) 

Структурні 
підрозділи (кафедра 
або інший підрозділ), 
залучені до реалізації 
ОНП 

Відділи «Алмазно-абразивної та фізико-технічної обробки», 
«Технології формування структурованих інструментальних 
композитів», «Технологічного управління якістю обробки 
інструментами із НТМ», «Формування прецизійних елементів 
складно профільних виробів», «Інформаційних технологій та 
інноваційної діяльності» 

Місце (адреса) 
провадження 
освітньої діяльності 
за ОНП 

04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2 

Освітня програма 
передбачає 
присвоєння 
професійної 
кваліфікації  

Не передбачає 

Професійна 
кваліфікація, яка 
присвоюється за НОП 
(за наявності)  

 

Мова (мови) 
викладання   

Українська 
  

ID гаранта ОП у 
ЄДЕБО 

162462 

ПІБ гаранта ОНП   Клименко Сергій Анатолійович 
Посада гаранта ОП заступник директора з наукової роботи 
Корпоративна 
електронна адреса 
гаранта ОП 

atmu@meta.ua 

Контактний телефон +38-095-248-03-32 



гаранта ОП 
Додатковий 
контактний телефон 
гаранта ОП 

+38-044-468-86-32 

 
4. Загальні відомості про ОНП, історію її розроблення та впровадження 
 

Освітньо-наукова програма вищої освіти «Матеріалознавство» у галузі знань 13 
«Механічна інженерія» за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» (спеціалізація 
«Процеси механічної обробки, верстати та інструменти») розроблена у відповідності до 
Закону України «Про вищу освіту» і спрямована на підготовку фахівців третього освітньо-
наукового рівня вищої освіти. Розроблена і вперше введена в 2016 р., відповідно до наказу 
МОН України від 18.08.2016 № 1001 на основі пункту 1 частини другої статті 6 ЗУ «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішення Ліцензійної комісії 
МОН (http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=80). 

Традиційно в аспірантурі Інституту виконувались роботи за спеціальностями 
05.02.01  «Матеріалознавство» і 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та 
інструменти».  

З серпня 2016 р. освітня робота здійснюється в Інститут надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля НАН України відповідно до ОНП, розробленої за спеціальністю 132 
«Матеріалознавство» зі спеціалізаціямі «Матеріалознавство», «Процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти». Гарантом ОНП за спеціальністю 132 
«Матеріалознавство», спеціалізація «Процеси механічної обробки, верстати та 
інструменти» є д.т.н., проф. Клименко С.А., заступник директора з наукової роботи. За 
наказом директора Інституту від 27.12.2016 p. № 211 (http://www.ism.kiev.ua/images/ 
nakvipuskkaf.pdf) він є завідувачем випускової кафедри зі спеціалізації «Процеси 
механічної обробки, верстати та інструменти» («Положення про випускову кафедру 
Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України», затверджено Вченою 
радою Інституту від 26.12.2019 р., прот № 10, набуло чинності згідно з наказом директора 
Інституту від 28.12.2019 р. № 260, http://www.ism.kiev.ua/images/vipuskkaf.pdf).  

ОНП «Матеріалознавство» спеціалізація «Процеси механічної обробки, верстати та 
інструменти» третього рівня вищої освіти була розглянута та перезатверджена на 
засіданні Вченої ради Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 
(протокол № 10 від 26 грудня 2019 p.). 

Дисципліни за спеціалізацією «Процеси механічної обробки, верстати та 
Інструменти» викладають – 13 співробітників Інституту. Дисципліни «Менеджмент і 
презентація наукових та освітніх проектів», «Методологія наукових досліджень в 
природничій галузі, інформаційна техніка» та «Науково-педагогічна практика» чотири 
співробітники Інституту викладають аспірантам двох спеціалізацій. Усі викладачі мають 
науковий ступінь доктора або кандидата наук і наукове звання професора або с.н.с.  

Відповідно до ОНП були розроблені силабуси за кожної дисципліни, яка 
викладається аспірантам (http://www.ism.kiev.ua/images/IN.pdf; 
http://www.ism.kiev.ua/images/FIL.pdf; http://www.ism.kiev.ua/images/zag1.pdf; 
http://www.ism.kiev.ua/images/zag2.pdf; http://www.ism.kiev.ua/images/zag3.pdf; 
http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc1.pdf; http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc2.pdf; 
http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc3.pdf; http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc4.pdf).   

Дисципліни «Філософія науки та культури» і «Іноземна мова професійного 
спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту 
володіння мовою С1» викладаються аспірантам відповідно в Центрі гуманітарної оствіти і 
Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. 

Навчальний процес регламентується «Положенням про організацію навчального 
процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України», затвердженим 



Вченою радою Інституту 26 грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом 
директора Інституту від 28.12.2019 р. № 260 (http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf). 
  
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня 
поточного навчального року та набір на ОП 
 

Рік 
навчання 

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання 

Обсяг 
набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році 
 
 

Контингент студентів 
на 

відповідному році 
навчання 

станом на 1 жовтня 
поточного 

навчального року 
 

У тому числі іноземців 
 

од ов з од ов з 
1 курс 2019–2020 0 – – – – – – 
2 курс 2018–2019 1 1 – – – – – 
3 курс 2017–2018 1 1 – – – – – 
4 курс 2016–2017 0 – – – – – – 

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – 
мережева; Дл – дуальна. 

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю 
 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми 
Третій (освітньо-науковий/освітньо-
творчий) рівень 

«Матеріалознавство»,   
спеціалізація «Матерілознавство» 

 
 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м. 
 
 Загальна площа, м2 Навчальна площа, м2 

 
Усі приміщення ЗВО 65000 140 
Власні приміщення ЗВО (на 
праві власності, 
господарського відання або 
оперативного управління) 

65000 140 

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне 
користування тощо) 

0 0 

Приміщення, здані в оренду 11300 0 
 
8. Документи щодо ОП 
 
Назва/опис документа (ів) Поле для завантаження документів, ХЕШ 



Освітньо-наукова програма http://www.ism.kiev.ua/images/ONP_Prots.pdf 
MD5:c803e7a8394f51b4d066c367a501d5b8 

SHA1:ab7714085f8068337ace72d0eb6fae7b28b6e08e 
Навчальний план за ОНП http://www.ism.kiev.ua/images/NP_Prots.pdf 

MD5:c8309ed2337a23f4305ac65864293f26 
SHA1:2817253b4b0115417f8ac56e855c9d94dc54cc22 

Рецензії та відгуки роботодавців  http://www.ism.kiev.ua/images/KZA.pdf 
 
I. Проектування та цілі освітньої програми 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми? 

 
Цілі ОНП: – отримання поглиблених знань щодо сучасного стану, проблем, 

основних засад і принципів матеріалознавства композитів інструментального 
призначення, проведення теоретичних і експериментальних досліджень процесів обробки 
різанням при виготовленні деталей машин, тертя в зоні різання та зношування різальних 
інструментів, розробку методів моделювання, проектування, діагностики стану різальних 
інструментів, розробку шляхів підвищення працездатності та довговічності різальних 
інструментів,  вивчення умов технологічного забезпечення стану поверхневого шару 
виробів після механічної обробки. 

Враховуючи, що здобувачі, які поступають на навчання до аспірантури, мають 
загальні уявлення щодо питань матеріалознавства, виконання ОНП дозволить їм отримати 
сукупність спеціальних знань щодо отримання, структури та властивостей 
інструментальних матеріалів, їх ефективного використання. Ці знання базуються на 
досвіді викладачів, які працюють в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН 
України декілька десятиліть і є носіями унікальної інформації щодо матеріалів, особливо 
надтвердих.  

ОНП поєднується зі світовими дослідженням, створенням та впровадженням 
сучасних методів матеріалознавства, у тому числі наноматеріалознавства, зі 
спеціалізацією «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», на підприємствах 
високотехнологічних галузей промисловості, у провідних науково-дослідних інститутах 
та учбових закладах. 

 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП 
відповідають місії та стратегії ЗВО 

 
Вченою Радою Інституту прийнята «Стратегія ІНМ-2020) (від 30.04.2014 р., прот. № 

4), яка охоплює розвиток діяльності Інституту за напрямками: – функціонально-
орієнтовані надтверді, надпровідні, структуровано-орієнтовані, смарт матеріали; – нові 
композити і кераміка з функціонально-орієнтованими особливими фізико-механічними 
властивостями. 

Особливості ОНП Інституту пов’язані зі специфікою роботи Інституту – створенням, 
вивченням властивостей, застосуванням надтвердих матеріалів (алмазу, кубічного нітриду 
бору та ін.). Це унікальна інформація і вона є основою навчання в Інституті. Навчання 
охоплює комплекс напрямків, за якими працює Інститут, та базується на широкому 
досвіді фахівців, які багато років виконують дослідження «алмазних» проблем.         

Цілі ОНП відповідають напрямам наукової діяльності Інституту, які затвердженні 
пост. Президії НАН України № 32 від 12.02.2014 р.: – вивчення впливу високих тисків на 
матеріали, технологічне використання високих тисків у виробничих процесах; – 
дослідження фізико-хімічних процесів одержання монокристалічних, дисперсних, 
плівкових, композитних структурованих надтвердих матеріалів у широкому діапазоні 



температур і тисків, створення нових технологій одержання  функціонально орієнтованих 
матеріалів та  виробів на їх основі. 

Виконання ОНП дозволяє сформувати висококваліфікованих фахівців, здатних 
розв'язувати наукові та практичні задачі матеріалознавства на високому науково-
технічному рівні.  
  
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП: 
 

Здобувачі вищої освіти та випускники програми: 
Аспіранти, мають можливість, у вільний від навчання час, працювати на профільних 

підприємствах, що дозволяє оцінити поєднання цілей та програмних результатів навчання 
ОНП з практичною реалізацією знань на реальному виробництві. Їх оцінка одержуваних 
знань для подальшого кар'єрного росту є важливим критерієм правильного вибору 
дисциплін і структури ОНП.  

Більшість аспірантів Інституту з другого року працюють за сумісництвом в відділах 
Інституту, у яких вони виконують дисертаційні роботи. Це дозволяє аспірантам отримати 
цінний досвід як з точки зору наукової праці, так й практичної роботи. 

Наприклад, аспірант другого року навчання Редькін А.С. працює на підприємстві 
«Верстато-інструмент-імпорт», яке виконує замовлення з інжинірингу використання 
інструментів в промисловості.  

Рада молодих вчених та спеціалістів ІНМ («Положення про Раду молодих yчених і 
спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, затверджено 
Вченою радою Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України від 
30.05.2019 р., прот. № 5, http://www.ism.kiev.ua/images/radavchenih.pdf), провела 
опитування аспірантів, яке не виказало незадоволеність організацією навчального 
процесу, матеріалами, методами навчання. Набуті аспірантами під час навчання знання та 
навички корисні для їхньої професійної діяльності.  

Роботодавці: 
Формування цілей та програмних результатів навчання освітньо-професійної 

програми підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 132 «Матеріалознавство» відбувалося з врахуванням досвіду співпраці з 
промисловими підприємствами – ДП «ЗМКБ «Івченко-Прогрес», ПрАТ «Иотор-Сич», 
ПрАТ «Гидросила», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ПрАТ 
«Новокраматорський машинобудівний завод». ДП «Зоря-Машпроект». Під час виконання 
спільних робіт були виділено основні напрямки досліджень, в яких зацікавлені 
підприємства, що було враховано при визначенні тематики дисертаційних робіт аспірантів   
та при формуванні тематики лекційних занять майбутніх фахівців зі спеціальності 132 
«Матеріалознавство».  

Роботодавці отримують фахівців, які володіють унікальним досвідом Інституту; у 
цілому ряді випадків такі знання неможливо отримати в інших організаціях, тому є попит 
на випускників аспірантури Інституту. 

Цілі ОНП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позиції та 
потреб зацікавлених сторін ОНП враховує інтереси та пропозиції стейкхолдерів 
(http://www.ism.kiev.ua/images/KZA.pdf).  

Академічна спільнота: 
Обговорення змісту, цілей, силабусів курсів здійснювалось на засіданні випускової 

кафедри. При формуванні ОНП проведені консультації з іншими установами. Наприклад, 
Інститут надав НТУ України «КПІ» своє бачення переліку напрямів підготовки магістрів 
для забезпечення отримання ними знань щодо надтвердих матеріалів. Деякі працівники 



Інституту-викладачі, які працюють відповідно до ОНП, є співробітниками НТУ України 
«КПІ», Києво-Могилянської академії, Київського національного університету будівництва 
та архітектури, Державного університету «Житомирська політехніка», Національного 
авіаційного університету, Вінницького державного педагогічного університету та ін., тому 
їх досвід, отриманий в інших ЗВО, врахований при розробці ОНП.          

Інші стейкхолдери 
Основна кількість аспірантів Інституту після її закінчення продовжують працювати в 

Інституті та є основним джерелом поповнення та омолодження колективу Інституту, 
тобто, у значній мірі, Інститут готує кадри для себе і виконання ОНП, дозволяє 
випускникам за своїми знаннями ефективно входити в трудові наукові колективи.        
 
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП 
відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці 
 
Цілі ОНП визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальностей, ринку праці, 
галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та 
іноземних освітніх програм. ОНП передбачає розгляд питань матеріалознавства з позицій 
класичних, а також сучасних підходів – розгляд матеріалів на основі системного аналізу 
на мікро-, мезо-, і нанорівнях,  з використанням фундаментальних підходів, наприклад, 
фрактального аналізу,  при розгляді питань вивчення структури, властивостей, 
закономірностей використання надтвердих та їх подібних матеріалів; розробка уявлень 
щодо існуючих матеріалів, так і матеріалів, що створюються,  на основі розгляду в 
«цифровому» відображенні з використанням можливостей доповненої та віртуальної 
реальності,  створення SMART-матеріалів, здатних до самодіагностики за поточним 
станом на базі предиктивної аналітики та ін. 
Сучасний ринок праці потребує фахівців, які працюють відповідно до тенденції проекту 
«Індустрія-4.0» (http://www.ism.kiev.ua/ images/strategy.pdf).  
Враховуючи, що випускники аспірантури Інституту, які навчаються за ОНП, переважно 
працюють в Інституті, їх якісне навчання  є важливим внеском в розвиток як Інституту, 
так і НАН України у цілому. Це також має значення для розвитку м. Києва, як наукового 
та промислового центру країни з точки зору поширення наукових досягнень та розвитку 
промисловості, як одного зі споживачів  розробок Інституту. 
 
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст 
 

Освітні цілі та програмні результати ОНП враховують вимоги Стратегії сталого 
розвитку "Україна-2020" (https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015).  

Згідно зі Стратегією розвитку Національної академії наук України на 2014–2024 р.р. 
(http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-131225-187-1.pdf) стратегічними цілями 
розвитку є підвищення рівня фундаментальних і прикладних досліджень, посилення їх 
міждисциплінарного характеру; активізація досліджень і розробок, спрямованих на 
підвищення наукоємності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва; 
розвиткок інфраструктури досліджень; підтримка провідних наукових шкіл, залучення до 
академічних установ талановитої молоді; розвиток освітньої діяльності; подальша 
інтеграція у міжнародне наукове співтовариство.  

Зазначені цілі були покладені у основу при визначенні результатів навчання. 
 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та 
іноземних програм 
 



При формуванні ОНП були проведені консультації та був використаний досвід НТУ 
України «КПІ», НТУ «ХПІ», Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
Державного університету «Житомирська політехніка», Донбаської державної 
машинобудівної академії та деяких інших установ. Інститут не мав можливості 
використання досвіду інших установ НАН України через його відсутність. У той же час, 
при формуванні ОНП мали місце консультації з фахівцями та викладачами Університету 
м. Лунд (Швеція), Висшої національної щколи механіки і мікротехніки (м. Безансон, 
Франція), Об’єднаним  інститутом з матеріалознавства (Білорусь), тематика роботи яких 
близька до робіт Інституту. 

Розроблена ОНП є цілком конкурентоздатна з програмами інших, у тому числі, 
закордонних установ, так як вона базується на сучасних світових уявленнях щодо 
«матеріалознавства» с врахуванням специфіки робіт Інституту – матеріалознавства 
надтвердих матеріалів – и спеціалізації «Процеси механічної обробки, верстати та 
інструменти».     

 
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, 
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої 
освіти 
 

Стандарту вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавсто» для третього рівня 
вищої освіти на теперішній час немає.  
 
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти 
відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання 
відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 
кваліфікаційного рівня? 

 
Програмні результати навчання розглядаються відповідно до вимог Національної 

рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня (https://mon.gov.ua/ 
ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij). Вимоги до 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти відповідно до Національної рамки 
кваліфікацій – здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.  

Відповідність між результатами за ОНП та результатами, отриманими при навчанні, 
наведено в табл. 3 додатку.  

Ця відповідність обумовлена наступним: 
– аспіранти в процесі виконання ОНП отримують сучасні знання щодо питань 

загального матеріалознавства та більш поглиблено – матеріалознавства надтвердих 
матеріалів. Навчання, з врахуванням багаторічного досвіду Інституту, проводять найбільш 
кваліфіковані в Україні фахівці з матеріалознавства надтвердих матеріалів, зокрема один 
академік та чотири член-кореспонденти НАН України. Лекції супроводжуються великим 
ілюстративним матеріалом, окремі заняття проводять в лабораторіях Інституту з 
використанням діючого обладнання; 

– в результаті навчання здобувачі вищої освіти вміють створювати та аналізувати 
ідеї в напрямку матеріалознавства, мають можливість приймати участь в розробці 
проектів з сучасних досліджень з матеріалознавства. Отриманий науковий досвід вони 
використають при проведенні власного дисертаційного дослідження; 

– отримані при навчанні знання та досвід практичної наукової діяльності дозволяє 
аспірантам вільно спілкуватися з науковою громадою, приймаючи участь у конференціях 
різного, у тому числі, міжнародного рівня, наукових заходах Інституту та відділу, до якого 
вони прикріплені. Аспіранти навчаються викладати свої думки для широкого кола 



науковців в виді тез доповідей та статей, зокрема у виданнях з міжнародних 
наукометричних баз; 

– аспіранти набувають впевненості щодо власних можливостей, як науковців, що 
володіють багажем сучасних знань в галузі матеріалознавства, а також знаннями, які вони 
отримують власноруч і які є елементом розвитку цих сучасних знань. Після виконання 
власних досліджень і отримання відповідних ступенів та звань, здобувачі повинні 
передавати знання та досвід іншим молодим дослідникам.         
 
2 Структура та зміст освітньої програми 
 

Обсяг ОНП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи) відповідно вимогам законодавства щодо 
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідно стандарту 
вищої освіти (за наявності): 
 

Яким є обсяг ОНП (у кредитах ЄКТС)? 46 
Яким є обсяг освітніх компонентів (у 

кредитах ЄКТС), спрямованих на 
формування компетентностей, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною 
спеціальністю та рівнем вищої освіти (за 

наявністю)? 

32 

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться 
на дисципліни за вибором здобувачів вищої 

освіти? 

з 3 дисциплін (15 кредитів) треба вибрати  
2 дисципліни (10 кредитів) 

 
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)? 
 

Зміст ОНП спрямований на поглиблену підготовку фахівців в галузі 
матеріалознавства, здатних ставити наукові та виробничі завдання щодо розробки, 
забезпечення якості впровадження, знаходження раціональних методів та засобів їх 
розв’язку, вирішування найбільш складних із них.  

Зміст ОНП відповідає предметній галузі спеціальності 132 «Матеріалознавство». 
Освітні компоненти, включені до ОП, становлять логічну взаємопов’язану систему та в 
сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів 
навчання: 

– аспіранти вивчають іноземну мову (дисципліна «Іноземна мова професійного 
спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту 
володіння мовою С1»), що дозволяє їм отримати знання з матеріалознавства як від 
вітчизняних, так й від закордонних фахівців, публікувати результати власних досліджень 
в міжнародних виданнях; 

– курси дисциплін «Філософія науки та культури», «Менеджмент і презентація 
наукових та освітніх проектів» «Методологія наукових досліджень в природничій галузі, 
інформаційна техніка», «Науково-педагогічна практика» дозволяють аспірантам отримати 
ази методик проведення наукових досліджень, підготовки проектів, представлення 
результатів їх виконання;  

– практичне підтвердження цих знань та отримання поглиблених знань з 
матеріалознавства відносно до процесів механічної обробки вони отримують при вивчанні 
спеціальних дисциплін «Сучасні інструментальні та конструкційні матеріали», «Наукові 
основи процесів механічної обробки», «Прогресивні різальні інструменти», «Діагностика 



стану та шляхи підвищення працездатності інструментів», «Проектування і практика 
виробництва різальних інструментів» 

– паралельне вивчання вказаних дисциплін дозволяє здобувачам отримати уявлення 
щодо освітньої складовий навчання в аспірантурі як єдиної системи, усі елементи якої 
доповнюють один одного та дозволяють отримати синергетичний ефект від засвоєння 
матеріалів навчання, що забезпечують досягнення заявлених цілей та програмних 
результатів навчання.  

Перелік фахових компетентностей, що містяться в ОНП, дозволяє сформувати та 
розвинути у здобувачів вищої освіти комплекс знань, навичок та вмінь, які можна 
застосувати у майбутній професійній діяльності у сфері матеріалознавства.  
 
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 
індивідуальної освітньої траєкторії? 
 
 

Структура ОП передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої 
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних 
дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством (згідно пункту 15 статті 62 Закону 
України «Про вищу освіту»). За спеціальністю «Матеріалознавство» і спеціалізацією 
«Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» передбачена варіативна складова 
освітніх компонентів: «Діагностика стану та шляхи підвищення працездатності 
інструментів», «Проектування і практика виробництва різальних інструментів» (15 
кредитів). Аспірант обирає освітні компоненти в обсязі 10 кредитів («Положення про 
порядок вільного вибору здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 
вибіркових дисциплін», затверджено директором Інституту надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля НАН України 03.12.2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/vibor.pdf). Крім 
того, аспіранти мають можливість використання умов академічної мобільності 
(«Положення про реалізацію права на академічну мобільність» затверджено директором 
Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 03.12.2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/acadmob.pdf). 

Формування індивідуальної освітньої траєкторії відображається в індивідуальних 
навчальних планах аспірантів, з дотриманням послідовності їх вивчення дисциплін 
відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця. Індивідуальний навчальний 
план аспіранта складають на кожний навчальний рік. 
 
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір 
навчальних дисциплін? 
 
 

Для вибору аспіранту пропонуються три навчальних дисципліни, кожна з яких 
складає 5 кредитив, з яких він обирає  дві («Положення про порядок вільного вибору 
здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні вибіркових дисциплін» 
затверджено директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України  
03.12.19 р., http://www.ism.kiev.ua/images/vibor.pdf).  

Наявність вибіркової складової в навчальну процесі створює умови для досягнення 
таких цілей: поглибити професійні знання аспірантів в межах обраної освітньої програми 
та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності; поглибити знання та здобути 
додаткові загальні та професійні компетентності аспірантів в межах споріднених 
спеціальностей у галузі знань «Механічна інженерія»; ознайомити аспірантів із сучасним 
рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити 
результати навчання за загальними компетентностями. 

Запроваджена така процедура визначення навчальних дисциплін: 



– завідувач випускової кафедри до 10 грудня поточного навчального року проводить 
загальні збори здобувачів вищої освіти відповідної спеціалізації, які поступили на перший 
курс навчання, на яких доводять до відома аспірантів перелік вибіркових дисциплін та 
нормативні вимоги щодо їх вивчення; 

– вибір дисциплін здобувачами вищої освіти здійснюється шляхом подання 
письмової заяви на ім’я завідувача кафедрою до 20 грудня поточного навчального року; 

– на підставі поданих аспірантами заяв, формуються групи здобувачів вищої освіти 
для вивчення відповідної вибіркової дисципліни; завідувач кафедри доводить до відома 
здобувачів вищої освіти перелік вибіркових дисциплін, що будуть вивчатись.  

– силабуси обраних дисциплін розміщуються у вільному доступі на сайті Інституту 
на сторінці аспірантури (http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc3.pdf; 
http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc4.pdf ); 

– науковий керівник аспіранта здійснює інформаційний та консультаційний супровід 
здобувачів протягом всього процесу вибору компонентів ОНП; 

– інформацію щодо вибіркових дисциплін аспірант відображає у своєму 
індивідуальному плані роботи; індивідуальний план роботи аспіранта затверджується 
директором Інституту та  передається у відділ аспірантури. 

Випускова кафедра формує розклад занять. 
 
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку 
здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для 
подальшої професійної діяльності 
 

Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку 
здобувачів вищої освіти, яка має можливість здобути компетентності, потрібні для 
подальшої професійної діяльності. Практичні заняття проводяться як складова лекційних 
курсів. Викладач вирішує необхідність проведення занять в лабораторних та виробничих 
приміщеннях безпосередньо з використанням дослідницького обладнання. Крім того, 
викладач може проводити заняття, поєднуючі їх з відвідуванням виставок з 
матеріалознавчої тематики та інших науково-технічних заходів, які проводяться по за 
Інститутом. 

Отримання аспірантом практичного досвіду користування технологічним та 
дослідницьким обладнанням є важливою складовою навчання, яка дозволяє йому 
виконувати прикладну складову дисертаційної роботи зі спеціальності 
«Матеріалознавство», проводити власне наукове дослідження, готувати наукові 
публікації, виступи на конференціях. 

Важливою складовою, яка працює на отримання аспірантом практичного досвіду є 
участь в науково-технічних закладах, у тому числі конференції молодих вчених Інституту. 
Аспірати, без участі своїх наукових керівників та старших колег, готують матеріали для 
збірки праць конференції та для обов’язкової власної доповіді.    

ОНП включає дисципліну «Науково-педагогічна практика» (1 курс, 2 кредити), якої 
передбачено отримання аспірантами знань відносно педагогічної роботи – методика 
навчання, підготовка та проведення навчальних занять, підготовка ілюстративних 
матеріалів, проведення контролю знань та ін.  

 
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям 
та результатам навчання ОП результатам навчання ОП 
 

Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок 
(soft skills), що відповідають заявленим цілям ОП передбачений блок дисциплін: 



«Філософія науки та культури» (1 курс, 6 кредитів); «Менеджмент і презентація наукових 
та освітніх проектів» (1, 2 курс, 3 кредити); «Методологія наукових досліджень в 
природничій галузі, інформаційна техніка» (1, 2 курс, 3 кредити); «Науково-педагогічна 
практика» (1 курс, 2 кредити).  

Ці дисципліни, наряду з уявленнями про правила поведінки в науковому товаристві, 
академічну доброчесність, які доводять аспірантам усі викладачі, націлені на набуття 
здобувачами вищої освіти базових соціальних навичок («Положення про конкурс 
наукових робіт молодих учених і спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. 
Бакуля НАН України», затверджено директором ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 
27.02.2020 р., http://www.ism.kiev.ua/images/konkursnr.pdf); «Положення про академічну 
доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН 
України», затверджено Вченою радою 26 грудня 2019 прот. № 10 , набуло чинності згідно 
з наказом директора № 260 від «28» грудня 2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/dobretics.pdf). 

Розвитку соціальних навичок також сприяє щоденне спілкування аспірантів з 
працівниками колективів відділів Інституту, що розширює можливості вдосконалення 
соціальних навичок на базі комбінованих підходів різних структурних підрозділів, які 
приймають участь у підготовці за даною ОНП. 

 
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту? 
 

На теперішній час відповідного професійного стандарту немає. Для визначення 
компетентностей/результатів навчання, що визначають присвоювачу після завершення 
навчання на ОНП професійну кваліфікацію, Інститут орієнтується на вимоги Національної 
рамки кваліфікацій – здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 
Крім того, враховуються вимоги Довіднику кваліфікаційних характеристик професій. 

 
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх 
компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої 
освіти (включно із самостійною роботою)? 
 

Графіком навчального процесу (http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=98) передбачено 
лекційні заняття на 1 і 2  курсах.  

Складова розкладу занять аспірантів з фаховими навчальними дисциплінами, 
створеного відповідно до ОНП, формується після уточнення розкладу занять з філософії 
та іноземної мови. Для ін. сладових співвідношення часу лекційного навантаження і 
самостійної роботи складає: Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів – 
0,61; Методологія наукових досліджень в природничій галузі, інформаційна техніка – 
0,61; Науково-педагогічна практика – 0,69;  

«Сучасні інструментальні та конструкційні матеріали» – 0,66, «Наукові основи 
процесів механічної обробки» – 0,66, «Прогресивні різальні інструменти»* – 0,66, 
«Діагностика стану та шляхи підвищення працездатності інструментів»* – 0,66, 
«Проектування і практика виробництва різальних інструментів»* – 0,66 (* – з 3-х 
дисциплін обрати 2). 

Структурно-логічна схема навчання (http://www.ism.kiev.ua/images/SLSPROC.pdf): 
Зайняття з іноземної мови та філософії, з дисципліни «Науково-педагогічна 

практика» (16 кредитів) проводяться в перший рік навчання. 
Зайняття з дисциплін «Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів», 

«Методологія наукових досліджень в природничій галузі, інформаційна техніка» 
виконуються на 1 та 2 роках навчання (6 кредитів).  



Зайняття з фахових спеціальних дисциплін  (20 кредитів) виконуються протягом 
першого та другого років навчання.  

Дисципліни ОНП викладаються інформативно доповнюючи один одного.   
 
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою 
освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний 
план зумовлюються завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти 
 

В Інституті існує одна форма навчання – очна денна. За ОНП зі спеціальності 132 
«Матеріалознавство» спеціалізація «Процеси механічної обробки, верстати та 
інструменти» не передбачене навчання за дуальною формою здобуття освіти. Але деякі 
аспіранти (А.С. Редькін, В.М. Єрмоленко), у вільний час працюють на підприємствах, 
використовуючи знання, отримані за ОНП. Це дає можливість провести закріплення знань 
на робочому місці, і це дає можливість співставити результати навчання з необхідним для 
стейкхолдера завданням. 
 
3. Доступ до освітньої програми та визначення результатів навчання. 
 
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому 
на навчання та вимоги до вступників ОП  
 

 Правила прийому до аспірантури Інституту наведені на сайті Інституту («Правила 
прийому до аспірантури в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України в 
2020 році», «Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук в 
Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України в 2020 році», затверджені 
Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України від «27» лютого 2020 р., прот. № 2, 
http://www.ism.kiev.ua/images/aspirants.pdf, http://www.ism.kiev.ua/images/doctorants.pdf). 
 
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують 
особливості ОП? 
 

Згідно правил прийому (http://www.ism.kiev.ua/images/aspirants.pdf) на навчання для 
здобуття ступеня доктора філософії в Інституті приймаються особи, які здобули ступінь 
магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.  

Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами 
вступних випробувань з іноземної мови (за програмою, яка відповідає рівню В2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) та іспиту зі спеціальності (в обсязі 
стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності «Матеріалознавство» з врахуванням 
відповідної спеціалізації). При необхідності здобувач готує реферат зі спеціальності, тему 
якого пропонує майбутній науковий керівник дисертації.   

Прийомний екзамен з матеріалознавства (в обсягу підготовки магістрів) приймають 
фахівці інституту з відповідної спеціалізації, призначені наказом директора Інституту. 
Вони мають можливість безпосередньо спілкуватися з абітурієнтами та скласти особисте 
уявлення про них, як майбутніх вчених з матеріалознавства надтвердих матеріалів. У 
багатьох випадках ці фахівці Інституту є науковими керівниками дисертацій аспірантів.  
 
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для 
учасників освітнього процесу? 
 

Результати навчання, отриманих в інших ЗВО, зараховуються відповідно до таких 
документів «Про порядок реалізації права на академічну мобільність» (затверджено 



директором ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 03.12.19 р., http://www.ism.kiev.ua/ 
images/acadmob.pdf), «Положення про організацію навчального процесу в Інституті 
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою від 26 грудня 2019 р., 
прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від «28» грудня 2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf). Зазначені документи оприлюднено на 
офіційному веб-сайті Інституту у відкритому доступі як для учасників освітнього процесу, 
так і для всіх заінтересованих осіб. 

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, зокрема 
під час академічної мобільності, відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з 
вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників 
освітнього процесу. Директор Інституту своїм наказом призначає комісію з аналізу 
навчальної програми в заклади, де аспірант Інституту бажає проходити навчання за 
академічною мобільністю. 

У випадку підтримки такого навчання, між Інститутом і цим закладом 
оформлюється відповідний договір.  

Рішення про визнання результатів навчання під час академічної мобільності приймає 
Вчена рада Інституту на основі порівняння навчальних програм за складом дисциплін та 
кількість кредитів на навчання. 
 
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 
відповідній ОП (якщо такі були)? 
 

На даний час необхідності застосування таких правил на ОНП зі спеціальності 132 
«Матеріалознавство» ще не було. 
 
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для 
учасників освітнього процесу? 
 

Враховуючи специфіку ОНП Інституту, яка сформована на базі поняття «надтверді 
матеріали», питання визнання результатів навчання, отриманих в неформальній освіті, 
можуть розглядатися тільки відносно вибіркових складових ОНП і  вирішується Вченою 
радою Інституту в індивідуальному порядку. 

Відповідно до Правил прийому до аспірантури (сайт), міжнародні сертифікати рівнів 
В2–С2 прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови. 
 
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на 
відповідній ОП (якщо такі були) 
 

Застосування вказаних правил на ОНП зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» не 
було. 
 
4. Навчання і викладання за освітньою програмою. 
 
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП 
сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на 
відповідні документи 
 

Досягнення програмних результатів навчання на ОНП можливе завдяки 
оптимальному поєднанню таких форм і методів навчання як лекційні заняття, самостійне 
навчання, виконання рефератів, проходження практики з використання технологічного та 



дослідницького обладнання, застосування віртуального навчального середовища (ВНС) 
Інституту. 

Для підвищення ефективності викладання здійснюється з активним використанням 
мультимедійних засобів, спеціалізованого програмного забезпечення, сучасного 
лабораторного обладнання. 

Базовими документами для досягнення програмних результатів навчання в Інституті 
є «Положення про організацію навчального процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України від 26 
грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від «28» 
грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf), «Положення про внутрішнє 
забезпечення якості освіти в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» 
(затверджено директором ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 03.12.19 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/yakost.pdf). 

 
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають 
вимогам аспірантоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів 
вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань? 
 
ОП та види навчальних занять регламентовані «Положення про організацію навчального 
процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою 
Інституту від 26 грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора 
№ 260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf). Головним 
принципом аспірантоцентрованого навчання за ОНП є формування компетентного 
конкурентоспроможного фахівця, здатного до дослідницько-інноваційного типу мислення 
з потребою та навичками безперервного наукового розвитку. Навчання і викладання в 
спрямоване на: участь аспірантів у формуванні ОНП, вибір аспірантами дисциплін, повагу 
й увагу до розмаїтості аспірантів та їхніх потреб, уможливлюючи гнучкі навчальні 
траєкторії; застосування різних способів подачі матеріалу, де це доречно; гнучке 
використання різноманітних педагогічних методів; регулярне оцінювання і коригування 
способів подачі матеріалу та педагогічних методів; заохочення в аспіранта почуття 
незалежності водночас із забезпеченням належного наставництва і підтримки з боку 
викладача; розвиток взаємоповаги у стосунках аспіранта і викладача. 
Під час опитування Радою молодих учених та спеціалістів Інституту, аспіранти не навели 
недоліків щодо навчального процесу, але висказали незадоволення відносно застарілого 
наукового та технологічного обладнання та запропонували своє бачення підходів до 
виправлення цього становища. 
Матриця відповідності програмних результатів навчання, методів навчання та оцінювання 
наведена в табл. 3 Додатку. 
 
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і 
викладання на ОП принципам академічної свободи 
 

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в Інституті 
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля 
НАН України від 26 грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом 
директора № 260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf). 
здобувач має право на навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому 
числі іноземних держав) відповідно до «Положення про реалізацію права на академічну 
мобільність» (затверджено директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля 
НАН України 03.12.2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/acadmob.pdf) здобувачі мають 
право здійснювати навчання в закладі-партнері.  



Науково-педагогічні працівники Інституту мають право на свободу вибору складу і 
технологій навчання відповідно до державних освітніх стандартів. Викладачі Інституту – 
працівники НАН України, які мають багаторічний досвід, вони є унікальними фахівцями в 
питаннях матеріалознавства надтвердих матеріалів. Лекції окремих викладачів 
доповнюють один одного та в цілому широко охоплюють дисципліни, що викладаються.  

Враховуючи, що викладачі Інституту є діючими науковцями, які, відповідно до 
власної наукової роботи, є носіями сучасних знань та знань, пов’язаних з особистим 
унікальним досвідом, питання обсягу інформації по кожній дисципліні, підходи до її 
подання аспірантам вирішує тільки конкретний викладач.   
 
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається 
інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 
 
Відповідно «Положення про організацію навчального процесу в Інституті надтвердих 
матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою Інституту 26 грудня 2019 р., 
прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від «28» грудня 2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf) на сайті Інституту представлено основну 
інформацію про ОНП.  
З початку навчання до аспірантів доводиться інформація щодо процедури, мети, змісту та 
програмних результатів навчання. Аспіранти здійснюють вибір дисциплін («Положення 
про порядок вільного вибору здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому 
рівні вибіркових дисциплін» затверджено директором Інституту 03.12.19 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/vibor.pdf). Після отримання інформації в Центрі 
гуманітарної освіти і Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 
України, формується розклад занять в Інституті з наведенням термінів проведення заліків 
та іспитів за окремими дисциплінами. Підсумковий контроль результатів навчання 
виконується два рази на рік – у квітні та жовтні. Контроль у квітні проводить відділ, за 
яким закріплений аспірант, та відповідна секція Вченої ради Інституту. Контроль у жовтні 
також проводить відділ, за яким закріплений аспірант, та загальне засідання Секцій Вченої 
ради Інституту, які приймають рішення щодо переводу аспіранта на наступний рік 
навчання. Рішення Секцій затверджується наказом директора.   
Відповідно до кожної навчальної дисципліни створений та наведений на сайті окремий 
силабус з наданням інформації з усіх питань. 
 
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час 
реалізації ОП 
 

Поєднання навчання і досліджень відбувається шляхом активної участі аспірантів у 
науково-дослідній роботі відділів Інституту. 

ОНП регламентує освітню складову навчання в аспірантурі. У той же час, 
індивідуальний план роботи аспіранта передбачає наявність наукової складової. Тобто, під 
час навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконувати наукові дослідження за 
темою дисертації. У зв’язку з цим, учбовий процес організований таким чином, щоб 
освітні заходи мали місце у першій половині робочого дня. В один день може бути не 
більше двох лекцій, при цьому, освітні заходи мають місце не кожний день. 

Виконання аспірантами власних досліджень в деяких випадках може привести до 
необхідності корегування або підсилення окремих моментів освітнього процесу. Але це 
питання вирішується в індивідуальному порядку.    

Традиційно тематика дисертаційних робіт пов’язана з напрямками досліджень, які 
виконують підрозділи Інституту (у тому числі науковий керівник дисертації), за якими 



закріплені аспіранти. Традиційно аспіранти є співвиконавцями робіт, які виконуються у 
відділах, як за замовленнями або результатами конкурсів в України, так й за кордоном. 

Приклади міжнародних договорів і грантів, у виконанні яких приймали і приймають 
участь аспіранти: 

Відповідно до наукової діяльності відділів здобувачі вищої освіти приймають участь 
у конференціях, спільних публікаціях з співробітниками Інституту та фахівцями інших 
установ. 

Лекції, які проводять викладачі Інституту, включають, у тому числі інформацію, 
отриману співробітниками при виконанні робіт за тематикою своїх підрозділів, але, за 
погодженням інших фахівців, отриману в інших підрозділах. 

Традиційно Інститут має підтримку стейкхолдерів за широким колом питань. 
Роботи, у яких приймають участь аспіранти, входять до їх числа.  
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі 
оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних 
практик у відповідній галузі 
 

За результатами щорічних робіт формується звіт,  у якому системно проаналізовано 
світову науково-технічну інформацію відносно досліджуваних тем, наведені новітні 
матеріали, отримані в Інституті. Враховуючі це, викладачі корегують склад та 
структури своїх лекцій, ілюстративного матеріалу, змінюють інформацію, надану 
аспірантам.  
Всі викладачі кафедри, залучені до реалізації ОНП зі спеціальності 132 
«Матеріалознавство» третього рівня вищої освіти, мають сучасні публікації в 
міжнародних виданнях індексованих в міжнародних наукометричних базах 
SCOPUS, Web of Science. Це базується на високому рівні наукових досліджень і 
дозволяє на основі результатів цих досліджень удосконалювати систему викладання 
з урахуванням новітніх досягнень в матеріалознавстві. 
В Інституті щорічно видаються монографії з широкої тематики, результати 
досліджень в яких також є джерелом інформації для оновлення навчального процесу. 
Участь в різних науково-технічних вітчизняних та закордонних конференціях також 
має вплив на зміни у складі інформаційної частини їх лекцій.  
Для вивчення педагогічного та наукового досвіду інших вітчизняних та закордонних 
закладів освіти, забезпечення підвищення кваліфікації викладачів Інституту 
прийнятий «Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України», затверджений 
директором Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 
03.12.2019 р. (http://www.ism.kiev.ua/images/pidkval.pdf). 
Приклади зміни матеріалів навчальних дисциплін: 
– при виконанні проекту Р8.3.2. «Розробка та впровадження технології 
формоутворення крутозігнутих відводів з нержавіючої сталі комбінованим холодним 
пластичним деформуванням для об’єктів атомної та теплової енергетики» програми 
НАН України «Ресурс» (2018–2020 р.р.) отримані нові данні з особливостей обробки 
холодним пластичним деформуванням, які використані в курсі лекцій за 
дисципліною «Діагностика стану та шляхи підвищення працездатності інструментів, 
д.т.н., с.н.с. С.Є. Шейкін; 
– при виконанні теми 1873 «Дослідження особливостей формування робочих 
поверхонь різальних інструментів, оснащених ПНТМ з різним вмістом кубічного 
нітриду бору»  відомчої тематики Інституту (2018–2020 р.р.) отримані нові данні з 
впливу умов механічної обробки на стан поверхневого шару оброблених виробів, які 
увійшли до матеріалів лекцій з дисципліни «Прогресивні різальні інструменти», 
д.т.н., проф. С.А. Клименко;  



–  при виконанні теми 0341 «Розробка науково-технологічних основ одержання 
комбінованого алмазно-гальванічного покриття (АГП) з комбінацією алмазів різної 
зернистості для підвищення експлуатаційних властивостей правлячого інструменту» 
відомчої тематики Інституту (2018–2020 р.р.) отримані нові данні з побудови 
робочого шару інструменту та впливу його параметрів на продуктивність обробки і 
якість обробленої поверхні виробів, яки використані в курсі лекцій за дисципліною 
«Наукові основі процесів механічної обробки», д.т.н., проф. В.І. Лавріненко. 

 
 
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП 
пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО 
 

Відповідно наказу МОН України № 1213 від 06.11.2018 р. «Пpo надання доступу 
закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» в Інституті 
здобувачі вищої освіти мають право доступу до електронних наукових баз даних SCOPUS, 
Web of Science. 

В рамках ОНП аспіранти проходять мовну підготовку. 
Інститут має великий досвід міжнародного співробітництва. Прикладом такого 

співробітництва є робота з університетами Польщі, Швеції, Франції, Німеччини, Кореї, 
Китаю, США, інших країн. Аспіранти Інституту приймають активну участь в 
міжнародних конференціях, виконанні міжнародних наукових і освітянських проектів.  

При цьому, дослідження, які виконують аспіранти, мають безпосереднє відношення 
до їх дисертаційних робіт. 

В якості прикладу інтернаціоналізації діяльності аспірантів Інституту можна 
привести співпрацю Університетом м. Лунд (Швеція), в рамках аспіранти проводять 
дослідження механізмів зношування різальних інструментів виробництва Інституту. 

Різ на два роки на базі Інституту проводиться Міжнародна науково-технічна 
конференція молодих учених і спеціалістів «Надтверді, композиційні матеріали та 
покриття: отримання, властивості, застосування». 

Співробітники Інституту, які працюють з зарубіжними установами, використовують 
отриману при цьому інформацію при підготовці лекцій для аспірантів.     

 
5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 
доброчесність.  
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін 
ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання? 
 

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є 
чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти 
результатів навчання для окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в 
цілому, а також оприлюднюються заздалегідь («Положення про організацію навчального 
процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля», затверджено Вченою радою 
ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України від 26 грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності 
згідно з наказом директора № 260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/ 
images/navproc.pdf).  

Контрольні заходи – поточне індивідуальне опитування, залік та екзамен. Строки 
проведення заліків та іспитів вказані в Графіку навчального процесу 
(http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=98). До проведення іспитів директор Інституту видає 
наказ, у якому вказана уточнена дата проведення заходу та склад комісії. Аспіранти 
отримують інформацію про наказ від відділу аспірантури.  

 



Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та 
критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти? 
 

Чіткість форм контрольних заходів (вхідний, поточний, підсумковий контроль, 
атестація аспірантів тощо) забезпечується згідно «Положення про організацію 
навчального процесу в Інституті» (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН 
України від 26.12.19, прот. № 10, згідно з наказом директора № 260 28.12.19, 
http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf).  

Залікове оцінювання виконує кожний викладач протягом навчального періоду і при 
опитуванні після проведення останнього заняття. Оцінка проставляється в протокол з 
підписом викладача. Загальне рішення щодо заліку приймає завідувач кафедри після 
отримання рішення усіх викладачів. 

Для складання екзамену призначається комісія з авторитетних фахівців, які 
розглядають рівень аспіранта, який вивчив дисципліну, та проводять бесіду з широкого 
кола питань, що характеризує його з точки зору результатів навчання та набутих 
компетенцій.  

Складовими контролю є участь аспірантів в роботі конференції «Надтверді, 
композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості, застосування», та в конкурсі 
наукових робіт молоди вчених («Положення про конкурс наукових робіт молодих учених 
і спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України» від 
27.02.2020, http://www.ism.kiev.ua/images/konkursnr.pdf).  Ці заходи мають Організаційний 
комітет та Конкурсну комісію, що проводять рейтингове оцінювання робіт аспірантів і 
молодих фахівців та рекомендують нагородити авторів кращих робіт Почесними 
дипломами імені видатних вчених Інституту.  
 
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії 
оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти? 
 

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в Інституті 
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля 
НАН України від 26 грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом 
директора № 260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf) 
екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і 
аспірантів не пізніше, як за місяць до початку сесії. Розклад контрольних заходів 
оприлюднюється в Графіку навчального процесу (http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=98).  

Процедура проведення заліків та екзаменів наведена також у силабусах з 
відповідних дисциплін (http://www.ism.kiev.ua/index.php?i=93,  http://www.ism.kiev.ua/ 
index.php?i=95).   

Контроль відбувається згідно приведеної шкали оцінювання знань та умінь: 
національної та ЄКТС. 

 
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам 
стандарту вищої освіти (за наявності)? 
 

Стандарт на даний час відсутній. 
 
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? 
Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу? 
 

Процедура проведення контрольних заходів регулюється «Положення про 
організацію навчального процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» 
(затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України від 26 грудня 2019 р., 



прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від «28» грудня 2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf). Доступність до учасників освітнього процесу 
забезпечено наявністю цього документі на веб-сайті Інституту. 
 
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є 
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади 
застосування відповідних процедур на ОП 
 

Об’єктивність екзаменів забезпечується наявністю чітких, прозорих, зрозумілих 
критеріїв оцінювання, які вчасно доводяться до здобувачів вищої освіти. Процедури 
врегулювання конфлікту інтересів визначено «Правилами прийому до аспірантури в 2020 
р.» (затверджені Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України від «27» лютого 2020 
р., прот. № 2, http://www.ism.kiev.ua/images/aspirants.pdf). 

Склад комісій для проведення іспитів призначається наказом директора інституту, 
включає завідувача випускової кафедри (відповідно до спеціалізації) – заступника 
директора з наукової роботи Інституту та двох фахівців – докторів наук, які активно 
виконують роботи відповідної спеціалізації.  

Питання конфлікту інтересів виключені – відсутні фінансові відношення аспірантів і 
викладачів, відсутні родинні зв’язки. Також, ніяким чином не зачіпаються питання 
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідношень. Основа 
взаємовідношень – порядність, поважність, увага один до одного. 

 
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження 
контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП 
 

У випадку необхідності, якщо аспірант одержав під час контрольного заходу 
незадовільну оцінку, або при бажанні аспіранта от римами більш високу оцінку є 
можливість скласти екзамен повторно. Аспірант обґрунтовано звертається з заявою до 
директора Інституту і, у випадку позитивного рішення (після консультацій директора з 
завідувачем випускової кафедри), видається новий наказ про складання екзамену і 
процедура повторюється. Повторне складання екзаменів (заліків) допускається не більше 
двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, який здійснював семестровий 
контроль (у випадку його відсутності – завідувачу відповідної кафедри), другий – комісії, 
яка створюється розпорядженням директора інституту. 

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовано Інститутом  
відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в Інституті надтвердих 
матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН 
України від 26 грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 
260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf). 

За час реалізації ОНП відповідні правила не застосовувалися. 
Приклад повторного складання іспиту в Інституті є – у 2019 р. аспірант другого року 

навчання за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» спеціалізація «Процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти» В.М. Єрмоленко повторно склав екзамен з дисципліни 
«Наукові основи процесів механічної обробки» (оцінка при на першому екзамені – 
задовільно, на другому – добре).   
 
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та 
результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування 
відповідних правил на ОП 
 

Аспірант має право оскаржити результати контрольних заходів. Для цього він 
звертається до директора Інституту з обґрунтованою заявою. Директор, після 



консультацій з завідувачем випускової кафедри, призначає комісію з розгляду цього 
питання. Рішення комісії, затверджене директором Інституту, є остаточним. Практики 
оскарження результатів контрольних заходів в Інституті немає. 

Заява про апеляцію подається директору Інституту в день проведення екзамену після 
оголошення результатів атестації. Порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів визначено «Правилами прийому до аспірантури в 2020 
р.» (затверджені Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України від «27» лютого 2020 
р., прот. № 2, http://www.ism.kiev.ua/images/aspirants.pdf). 

Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів не 
було. 

 
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 
академічної доброчесності? 

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в Інституті 
містять «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в 
Інституті ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України» (затверджено Вченою радою 26 грудня 2019 
прот. № 10 , набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від «28» грудня 2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/dobretics.pdf) та «Положення про Комісію з питань 
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в Інституті ІНМ ім. 
В.М. Бакуля НАН України (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН 
України 26 грудня 2019 р., прот. № 10, http://www.ism.kiev.ua/images/komisdobretics.pdf). 

Положення обумовлюють поведінку аспірантів та співробітників Інституту в 
академічному середовищі та передбачає зобов'язання кожного здобувача вищої освіти та 
співробітника Інституту виявляти повагу до всіх людей, незалежно від статі, раси, релігії, 
фізичного чи сімейного стану, будь-якої іншої приналежності. 

Положення розроблені на підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду етичної 
нормотворчості із урахуванням пропозицій викладачів і аспірантів Інституту. 
 
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії 
порушенням академічної доброчесності? 
 

В Інституті використовується комплекс просвітницьких, інформаційно-методичних, 
популяризаційних та експертних заходів, спрямованих на попередження недотримання 
норм та правил академічної доброчесності («Положення про академічну доброчесність та 
етику академічних взаємовідносин в ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України» (затверджено 
Вченою радою 26 грудня 2019 прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 
260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/dobretics.pdf).  

Вимога академічної доброчесності розглядається на усіх етапах підготовки 
дисертаційної роботи – при проходженні освітньої складової, при підготовці наукових 
праць до друку, при написанні рукопису дисертації, розгляді її на семінарі відповідного 
відділу та Інституту у цілому, захисті дисертації. 

Для навчальних і навчально-методичних видань проводиться експертиза 
(рецензування): науковий розгляд рукопису на кафедрі, внутрішня та зовнішня експертиза 
(рецензування), редакційна експертиза (рецензування) з боку фахівців Інституту, журналу 
«Надтверді матеріали», збірки праць «Інструментальне матеріалознавство» або експертиза 
з боку Експертної комісії Інституту. 

 
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої 
освіти ОП? 
 

Інститут постійно популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої 
освіти ОНП, проводиться роз’яснювальна робота щодо правил поведінки людини в 



академічному середовищі, що передбачає моральний і правовий складники регулювання 
цієї поведінки під час виконання навчальних або дослідницьких завдань. «Положення про 
академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті ІНМ ім. 
В.М. Бакуля НАН України» оприлюднено на сайти Інституту (http://www.ism.kiev.ua/ 
images/dobretics.pdf). Питання етики академічних взаємовідносин в розглядаються також в 
Колективному договорі між адміністрацією Інституту та комітетом первинної 
профспілкової організації працівників Інституту на 2020-2022 р.р. (http://www.ism.kiev.ua/ 
images/Koldogovor.pdf).  

Популяризація поняття та принципів академічної доброчесності забезпечується 
залученням представників компаній Unichek, участю у міжнародних проектах (академічні 
цінності європейської освіти), підвищенням кваліфікації викладачів задля забезпечення 
володіння компетенціями (п. 1.1. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з 
підтримки принципів академічної доброчесності, МОН, №1/9-650 від 23.10.2018 р.). 

Інформаційна робота щодо популяризації принципів академічної доброчесності 
серед учасників освітнього процесу через веб-сайт Інституту (www.ism.kiev.ua). 
 
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть 
приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП 
 

Види порушень та відповідальність за них прописані в «Положенні про академічну 
доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН 
України» (затверджено Вченою радою 26 грудня 2019 прот. № 10, набуло чинності згідно 
наказу директора № 260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/ 
images/dobretics.pdf) та в «Правилах внутрішнього трудового розпорядку, 
внутрішньооб’єктового та пропускного режиму для працівників підприємств та 
організацій НТАК «АЛКОН» НАН України (затверджено Генеральним директором 
концерну 24 січня 2012 р., http://www.ism.kiev.ua/ images/vnutr.pdf).  

Порушення загальноприйнятих норм поведінки, ігнорування норм етики, моралі та 
громадської свідомості, етичних норм академічної та наукової діяльності розглядає 
Комісія з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ІНМ 
ім. В.М. Бакуля НАН України («Положення про Комісію з питань академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 
затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 26 грудня 2019 р., прот. № 
10, http://www.ism.kiev.ua/images/komisdobretics.pdf) як вчинення аморального проступку, 
що за своїм характером несумісний із продовженням роботи або навчання в Інституті. 

 Порушення норм етики академічних взаємовідносин та доброчесності може 
передбачати накладання санкцій, аж до відрахування або звільнення з університету, за 
поданням Комісії.  

Випадків порушення здобувачами вищої освіти академічної доброчесності не 
зафіксовано. 
 
6. Людські ресурси  
 
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний 
рівень їх професіоналізму? 
 

Конкурсний добір науково-педагогічних працівників Інституту проводиться на 
засадах: відкритості, гласності, законності, рівності прав, об’єктивності, колегіальності, 
незалежності та обґрунтованості. 

Під час конкурсного добору викладачів освітньої програми враховується наукова та 
професійна діяльність викладачів базова вища освіта, наукова спеціальність, професійна 
діяльність за відповідною спеціальністю, а саме: публікації в науко-метричних базах 



SCOPUS, Web of Science, публікації у даних виданнях, наявність сертифікатів з іноземних 
мов, підвищення кваліфікації в галузі матеріалознавства та інших. 

Процедури відбіру викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити 
необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. 

Для виконання ОНП в Інституті задіяні висококваліфіковані наукові співробітники – 
доктори та кандидати наук. Вони є керівниками Інституту, завідувачами відділами, 
провідними та старшими науковими співробітниками. Усі викладачі мають наукові звання 
– професор, с.н.с. 

Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації 
освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та 
програмних результатів навчання  (див. табл. 2 додатку).   
 
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу 
 

Враховуючи, що науково-педагогічні працівники Інституту активно співпрацюють з 
промисловими підприємствами – виконують за їх замовленнями наукові та прикладні 
дослідження, виготовлюють партії НТМ-вмісчюючої продукції, Інститут не залучає 
роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу. Але, до ОНП включені 
спеціалізовані дисципліни, які мають на меті здобуття аспірантами компетентностей щодо 
вирішення прикладних завдань – «Сучасні інструментальні та конструкційні матеріали», 
«Наукові основи процесів механічної обробки», «Прогресивні різальні інструменти», 
«Діагностика стану та шляхи підвищення працездатності інструментів», «Проектування і 
практика виробництва різальних інструментів». 
 
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 
аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців 
 

Для залучення професіоналів-практиків, експертів та представників роботодавців 
використовується підхід широкої аудиторії. Для цього в Інституті створений Науковий 
семінар. Наприклад, для аспірантів та співробітників Інституту провили лекції:  
О.А. Кузін «Принципи керування властивостями сталей за параметрами внутрішніх 
поверхонь розділу» (Національний університет «Львівська політехніка», 24.05.2018  р.), 
Ю.С. Позирей «Використання вуглецевих нанотрубок в ГТД» (Національний авіаційний 
інститут, 13.06.2019 р.), В.О. Столбовий «Фізико-технологічні закономірності формування 
багатошарових наноструктурних вакуумно-дугових покриттів на азотованих поверхнях» 
(ННЦ «ХФТІ»,  Інститут фізики твердого тіла,  матеріалознавства і технологій, 06.12.2019 
р.), О.О. Сапронов «Наукові засади спрямованого керування структуроутворенням, 
фізико-механічними і експлуатаційними властивостями покриттів з епоксикомпозитів для 
захисту технологічного устаткування водного транспорту» (Херсонська державна морська 
академія, 12.01.2020 р.). 

На базі Центру колективного користування «Скануюча електронна мікроскопія і 
мікроаналіз» проводиться науковий семінар «Новинки от компании «ОПТЭК»: 
аналитическое и лабораторное оборудование», в рамках якого відбуваються лекції з 
сучасного обладнання та методик дослідження структурного стану матеріалів.  
 
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? 
Наведіть конкретні приклади такого сприяння 

 
Здійснюється робота з професійного розвитку викладачів ("Порядок підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту», затвердженого директором 03 



грудня 2019 р.)(http://www.ism.kiev.ua/images/pidkval.pdf). З рядом підприємств та установ 
заключні Договори про творчу співпрацю (СУНУ ім. В. Даля, НТУУ «КПІ», ДУ 
«Житомирська політехніка», КНУДТ, ТОВ «Українськи інтелектуальні системи», АТН 
України, ТОВ «Антіплагіат» та ін.), створені спільні лабораторія «Гібридні технології в 
машинобудуванні» з КрНУ ім. М. Остроградського, ННВЦ «Технології механічної 
обробки газотермічних покриттів» з ДУ «Житомирська політехніка», ННВЦ з НТУУ 
«КПІ» ім. акад. НАН України М.В. Новікова, що  дає можливість підвищення кваліфікації 
та стажування працівників не менше ніж 1 раз на 5 років.  

Співробітники Інституту за сумісництвом працюють в ряді ЗВО МОН України 
(НТУУ «КПІ», КНУАБ, НАУ, Києво-Могилянська академія, КНУ ім. Тараса Шевченка, 
ДУ «Житомирська політехніка», проходять стажування в інших ЗВО для підвищення 
кваліфікації як викладачі.  

Д.т.н, проф. С.А. Клименко пройшов стажування в НТУУ «КПІ» з 1 грудня 2016 р. 
по 31 травня 2017 р. (як співробітник-сумісник ЖДТУ, наказ від 15.10.2016 № 3186-п; 
довідка "КПІ" від 31.05.2017 р.), д.т.н., проф. С.А. Клименко и к.т.н., с.н.с. М.Ю. 
Копєйкіна пройшли стажування в Університеті Центральної Європи (Словаччина, 
Кошице) в 2019 р. (серт. від 22.02.2019 №1/01-2019, № 2/01-2019 ). В Інституті видаються 
фахові журнал «Надтверді матеріали» та збірка «Інструментальне матеріалознавство». 

 
 
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності 
 

Згідно з Колективним договором між адміністрацією Інституту та комітетом 
первинної профспілкової організації працівників Інституту на 2020–2022 р.р. 
(http://www.ism.kiev.ua/images/Koldogovor.pdf) передбачено матеріальне заохочення 
працівників за успіхи в роботі та посилення їх відповідальності за якість виконуваної 
роботи. 

Науково-педагогічні працівники отримують заробітну платню за часи роботи з 
аспірантами з бюджету НАН України. 

Д.т.н. В.І. Сідорко отримав вчене звання доцент (2016 р.) 
За останні роки викладачі випускової кафедрі відзначені нагородами НАН України: 

«За підготовку наукової зміни» – д.т.н., проф. С.А. Клименко (2016 р.), д.т.н., проф. 
В.І. Лавріненко; «За професійні здобутки» – д.т.н., с.н.с. С.Є. Шейкін (2019 р.), д.т.н., 
с.н.с. М.Н. Шейко (2019 р.). 

В 2019 р. д.т.н., проф. С.А. Клименко отримав Премію Кабінету Міністрів України за 
розробку і впровадження інноваційних технологій. 

Викладацькі навички, отримані працівниками Інституту, є корисними для підготовки 
та виконання презентацій за результатами науково-дослідної діяльності в Інституті.  
 
7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси  
 
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 
(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне 
забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних 
результатів навчання? 
 

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, а також навчально-методичне 
забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених освітньою 
програмою цілей та програмних результатів навчання.  Офіційний веб-сайт 
http://www.ism.kiev.ua  містить інформацію про освітньо-наукові програми, навчальну, 
наукову діяльність, структурні підрозділи Інституту, отримані результати, друковані 



видання, діяльність спецради з захисту докторських та кандидатських дисертацій, 
контакти Інституту з іншими установами.  

Фонд науково-технічної бібліотеки інституту складає близько  90 тис. прим. книг, 
журналів тощо, з них 12750 прим. іноземної літератури. Книги – 33565 прим. (з них 887 
іноземних). Має 240 назв вітчизняних періодичних видань (журнали, реферативні 
журнали, продовжувані видання); 63 назви іноземних журналів. Практично усі 
інформаційні джерела мають відношення до матеріалознавства, зокрема надтвердих 
матеріалів. 

Є читальний зал, доступ до всіх електронних ресурсів через Інтернет. Доступ до 
світових інформаційних баз даних надається Національною бібліотекою України ім. 
В.І. Вернадського НАН України. 

Електронна база наукових праць співробітників Інституту містить понад 8500 
найменувань. 

ОНП цілком забезпечується інформаційними та ресурсами Інституту. 
В навчальному процесі використовуються навчальні посібники, які підготовлені 

співробітниками Інституту, як самостійно, так й у співавторстві з викладачами інших 
ЗВО. 

Фінансові потреби ОНП регулюються бухгалтерією ЗВО та погоджуються 
керівником Інституту. 
 
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє 
задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи 
вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів? 
 
В Інституті працює Рада молодих учених і спеціалістів Раду молодих yчених і спеціалістів 
(«Положення про Раду молодих yчених і спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля НАН України», затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН 
України, 30 травня 2019, прот. № 5, http://www.ism.kiev.ua/images/radavchenih.pdf) та 
Комісія по роботі з наукової молоддю («Положення про Комісію по роботі з наукової 
молоддю Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України», затверджено 27 
лютого 2020, прот. № 2, http://www.ism.kiev.ua/images/radavchenih.pdf). 
Рада молодих вчених організовує і проводить наукову конференцію, конкурси наукових 
робіт молодих учених і спеціалістів («Положення про конкурс наукових робіт молодих 
вчених і спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля HAH України», 
затверджено директором Інституту 27 лютого 2020 р. і погоджено з головою Комісії по 
роботі з науковою молоддю 26 лютого 2020 р., http://www.ism.kiev.ua/ 
images/konkursnr.pdf) та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових 
досліджень аспірантів, також сприяє розвитку співробітництва в Інституті та з іншими 
установами. 
Аспіранти мають можливість використання спортивних споруд НАН України. 
Радою проводиться опитування аспірантів щодо виявлення недоліків в організації 
освітньої діяльності, виявлення їх потреб, інтересів та рівня задоволеності навчальним 
процесом, культурно-соціальною сферою, матеріально-технічним, інформаційним 
забезпеченням, рівнем науково-дослідної роботи та комунікацією в Інституті. 
 
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя 
та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)? 
 

Безпечність життя та здоров’я забезпечується відповідно використаних для 
проведення навчального процесу приміщень вимогам будівельних норм, епідеміологічних 
вимог, вимог пожежної безпеки. Наявні акт № 844 санітарно-епідеміологічного 
обстеження об’єкту, складений відділом безпеки середовища життєдіяльності Управління 



державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ 
Держпродспоживслужби в м. Києві від 19.04.18, заключення Головного управління 
Держпродспоживслужби в м. Києві від 02.05.18, лист від Оболонського РУГУ ДСНС 
України в м. Києві від 16.07.18, щодо можливості використання приміщень Інституту для 
провадження освітньої діяльності у сфері ІІІ рівня освіти.     

В Інституті діє «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. 
Бакуля НАН України», затверджене директором 27.02.2020 
(http://www.ism.kiev.ua/images/oxranprac.pdf), яке визначає систему організації такої 
роботи для учасників освітнього процесу, а також обов’язки керівників та посадових осіб. 

Навчальний процес реалізується в умовах рівних доброзичливих відношень між 
аспірантами та викладачами при відсутності конфлікту інтересів.    

Питання охорони здоров’я учасників навчального процесу вирішується у двох 
напрямках: – швидка допомога в медпункті НТАК Алкон НАН України (корп. 1); – 
проходження комісії, консультування, лікування по місту проживання та у стаціонарі в  
ДНУ "Центр інноваційних медичних технологій НАН України". 

 
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності 
здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів опитувань? 
 

Освітня, організаційна, інформаційна, консультаційна, соціальна підтримка для 
здобувачів вищої освіти організована, як правило, через відділ аспірантури. З метою 
підтримки здобувачів вищої освіти на офіційному веб-сайті Інституту наявна інформація 
щодо організації освітнього процесу, громадського життя, діяльності Інституту, тощо. 
Графік консультацій доступний у відділі аспірантури. Відділ аспірантури також 
проводить інформування аспірантів з актуальних питань навчального процесу. 

З метою представництва, захисту і реалізація, професійних, інтелектуальних, 
юридичних і соціально-економічних прав та інтересів молодих учених в Інституті 
працюють Рада молодих yчених і спеціалістів («Положення про Раду молодих yчених і 
спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України», затверджено 
Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 30 травня 2019, прот. № 5, 
http://www.ism.kiev.ua/images/radavchenih.pdf) та Комісія по роботі з наукової молоддю 
(«Положення про Комісію по роботі з наукової молоддю Інституту надтвердих матеріалів 
ім. В.М. Бакуля НАН України», затверджено 27 лютого 2020, прот. № 2, 
http://www.ism.kiev.ua/images/konkursnr.pdf). 

Питання забезпечення аспірантів житлом знаходяться на постійному контролі 
Комісії з розгляду клопотань щодо надання житла для тимчасового проживання та 
службового житла працівникам, яка оперативно вирішує питання надання та обміну житла 
аспірантам у відомчому будинку Інституту.  

Питання конфліктів у трудовому колективі, між працівниками та адміністрацією 
розглядаються, відповідно до Колективного договору (http://www.ism.kiev.ua/ 
images/Koldogovor.pdf), Комісією з індивідуальних трудових спорів та Комісією з питань 
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ІНМ ім. В.М. Бакуля 
НАН України («Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та етики 
академічних взаємовідносин в ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, затверджено Вченою 
радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 26 грудня 2019 р., прот. № 10, 
http://www.ism.kiev.ua/images/komisdobretics.pdf). 

Освітня, організаційна та соціальна підтримка аспірантів також передбачена 
«Положенням про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення осіб, які 
навчаються в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, а також 



надання їм академічної відпустки»( затверджено директором Інституту 03 грудня 2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/vidrahov.pdf). 
 
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з 
особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади 
створення таких умов на ОП (якщо такі були) 
 

Робота в лабораторіях Інституту надтвердих матеріалів пов’язана з використанням 
важкого пресового обладнання, металорізальних верстатів, що унеможливлює навчання в 
аспірантурі Інституту осіб з особливими освітніми потребами, пов’язаними з вадами зору, 
опорно-рухового апарату, деякими іншими захворюваннями, крім того в Інституті 
відсутня інфраструктура для людей з особливими потребами. 

Питання навчання в аспірантурі Інституту осіб з особливими потребами вирішують 
індивідуально у кожному випадку.  Абітурієнт при вступі до аспірантури надає відповідну 
медичну довідку. 
 
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних 
ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність політики та процедур 
врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх застосування 
під час реалізації ОП? 
 
Політика діяльності Інституту спрямована на попередження конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) та 
відкритості у спілкування зі всіма учасниками освітнього процесу та прийнятті рішень. 
Аспіранти і працівники дотримуються вимог закону та загальновизнаних етичних норм 
поведінки. Посадові особи зобов'язані дотримуватися політичної нейтральності, уникати 
демонстрації власних політичних переконань, не використовувати службові повноваження 
в інтересах політичних партій, окремих політиків; не розголошувати і не використовувати 
конфіденційну та іншу інформацію, крім випадків, встановлених законом; утримуватися 
від виконання рішень керівництва, що суперечать закону. 
Процедури врегулювання конфліктних ситуацій прописані в «Положенні про академічну 
доброчесність та етику академічних взаємовідносин в Інституті» (затверджено Вченою 
радою 26.12.19 прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від 
28.12.19, http://www.ism.kiev.ua/images/dobretics.pdf), «Положенні про Комісію з питань 
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ІНМ ім. В.М. Бакуля 
НАН України (затверджено Вченою радою ІНМ 26.12.19, прот. № 10, 
http://www.ism.kiev.ua/images/komisdobretics.pdf), «Правилах внутрішнього трудового 
розпорядку, внутрішньооб’єктового та пропускного режиму для працівників підприємств 
та організацій Науково-технологічного алмазного концерну «АЛКОН» НАН України 
(затверджено Генеральним директором концерну 24.01.12, 
http://www.ism.kiev.ua/images/vnutr.pdf), Колективному договорі (http://www.ism.kiev.ua/ 
images/Koldogovor.pdf), Положенні про Комісією з індивідуальних трудових спорів.  
Здобувач вищої освіти має право звернутися до директора, заступника директора, 
завідувача випускової кафедри, завідувача відділу зі скаргою.  
Інститут забезпечує рівні можливості для працівників та здобувачів вищої освіти і 
проводить заходи щодо дискримінації у зайнятості за ознакою раси, релігії, кольору 
шкіри, етнічного чи національного походження, віку, вад здоров’я, сексуальної орієнтації, 
політичних переконань, статі та сімейного статусу. 
На учасників навчального процесу розповсюджуються права співробітників НТАК Алкон 
- інтереси учасників навчального процесу находяться під контролем дирекції, Вченої 
ради, Ради молодих вчених і спеціалістів, Жіночої ради, Ради ветеранів та кадрових 



працівників, Профкомів, Комісій по роботі з наукової молоддю, з розгляду клопотань 
щодо надання житла, з академічної доброчесності та етики академічних відношень, з 
індивідуальних трудових спорів.  
В разі виникнення надзвичайної ситуації дії дирекції аналогічні діям відносно 
співробітників Інституту – залучення структури, яка за своїми функціями виконує аналіз 
ситуації та доводить висновки до директора, який надає наказ з визначенням стану та 
рекомендаціями з його виправлення, визначанням винуватців та мірами їх покарання. 
Директор приймає рішення про звернення до відповідних державних органів. 
 
8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми  
  
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, 
оприлюднений у відкритому доступі в мережі Інтернет 
 

В Інституті діє «Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних 
дисциплін», затверджений директором Інституту 03 грудня 2019 р. 
(http://www.ism.kiev.ua/images/robprog.pdf), яким регулюються питання розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни 
були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були 
обґрунтовані? 
 

Перегляд освітньо-наукової програми зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» 
спеціалізація «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» з моменту його 
затвердження (протокол №6 від 11.05.2016 р.) проводився один раз у 2019 р.  

Корегування ОНП базується на результатах обговорення з викладачами, науковими 
керівниками аспірантів, а також уточненні структури ОНП відповідно до вимог МОН 
України. 

Перегляд ОНП планується проводити кожні 2 роки. 
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти 
залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду ОП 
 

Здобувачі вищої освіти Інституту залучаються до участі у діяльності органів 
громадського самоврядування Інституту (Рада молодих учених і спеціалістів), Вченої ради 
Інституту. Шляхом обговорення на засіданнях Ради молодих учених і спеціалістів 
здобувачі вищої освіти мають змогу висловлювати свою думку та пропозиції стосовно 
забезпечення якості освіти в Інституті в цілому за допомогою електронної форми 
(http://www.ism.kiev.ua/images/yakost.pdf). 

Пропозиції здобувачів вищої освіти були враховані при створенні ОНП. 
 
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП 
 

В Інституті питання внутрішнього забезпечення для третього рівня доктора 
філософії розглядає Рада молодих учених і спеціалістів  («Положення про Раду молодих 
yчених і спеціалістів Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України», 
затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України, 30 травня 2019, прот. № 
5, http://www.ism.kiev.ua/images/radavchenih.pdf) та Комісія по роботі з наукової молоддю 
(«Положення про Комісію по роботі з наукової молоддю Інституту надтвердих матеріалів 



ім. В.М. Бакуля НАН України», затверджено 27 лютого 2020, прот. № 2, 
http://www.ism.kiev.ua/images/komisrm.pdf). 

Під час опитування, проведеного Радою молодих учених та спеціалістів Інституту, 
аспіранти не навели недоліків щодо навчального процесу, але висказали незадоволення 
відносно застарілого наукового та технологічного обладнання та запропонували своє 
бачення підходів до виправлення цього становища. 
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці 
безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду 
ОП та інших процедур забезпечення її якості 
 

Роботодавці впливають на питання перегляду ОНП та інших процедур забезпечення 
її якості для аспірантів через викладачів, отримують уявлення про ОНП після оцінки 
виступів аспірантів на конференціях, при проведенні промислових випробувань 
результатів дисертацій, виступів здобувачів на захисті дисертації, при ознайомленні з їх 
публікаціями, використанні результатів досліджень в промисловому виробництві.   

Майже усі аспіранти після захисту працюють в Інституті з тими самими фахівцями, 
які їх навчали в аспірантурі. Ці ж освітньо-наукові працівники формують і ОНП.  

Відділи мають господарчі та міжнародні договори, під час виконання яких 
залучаються аспіранти, що дозволяє, враховуючи в ОНП наявні науково-технічні 
проблеми роботодавцям, підвищити якість підготовки аспірантів.  

Укладено низку угод про співпрацю з установами, що дозволяє врахувати думку 
роботодавців відносно забезпечення якості ОП, формування та перегляду ОНП та 
варіативної частини навчальних планів підготовки здобувачів ІІІ рівня. Роботодавці 
приймають участь в атестації здобувачів ВО шляхом роботи в спеціалізованої раді 
Інституту – в Раді є співробітники ІПМ ім. І.М. Францевіча, ІФНП ім. В.Є. Лашкарьова 
НАН України, НАКУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», НТУУ «КПІ», НТУ. 

Гарант освіти С.А. Клименко є генеральним директором ВГО Асоціації технологів-
машинобудівників України, до складу якої входять фахівці наукових, освітніх установ та 
промислових підприємств, що дозволяє враховувати їх думку при підготовці та 
корегування ОНП навчання в аспірантурі.   
 
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 
траєкторій працевлаштування випускників ОП 
 

Традиційно аспіранти, які навчалися в Інституті, продовжують роботу в Інституті 
після захисту. Практично усі доктори наук, які працюють в Інституті, починали свій 
науковий шлях, виконуючи кандидатські дисертації в Інституті. Це торкається фахівців, 
які сьогодні є членами Національної академії наук України.  

Практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 
випускників освітньої програми за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» відсутня у 
зв’язку з тим, що на теперішній час захистів аспірантів, які поступили для навчання в 2016 
р. ще не було. 
 
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким 
чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки? 
 

Під час реалізації ОНП згідно з «Положенням про внутрішнє забезпечення якості 
освіти в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено директором 
Інституту 03.12.19 р., http://www.ism.kiev.ua/images/yakost.pdf) були здійснені наступні 
процедури внутрішньої системи забезпечення якості:  



– опитування здобувачів вищої освіти; 
– контроль підвищення кваліфікації співробітників Інституту; 
– підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом 

участи в семінарах і конференціях; 
– заключення договору з ТОВ «Антиплагіат» (програма Unichek). 
В ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації 

принципові недоліки не виявлено. 
 
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 
беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції 
з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час 
удосконалення цієї ОП? 
 

У зв’язку з первинною акредитацією ОНП «Матеріалознавство» зауваження та 
пропозиції за результатами зовнішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно цієї 
ОНП відсутні.  

У той же час, цілеспрямованим є збільшення публікацій у наукових виданнях, що 
входять до таких міжнародних науко-метричних баз реферування та індексування: Scopus, 
Web of Science, оновлення навчальної літератури та модернізація та придбання 
дослідницького обладнання.  
 
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? 
 

Під час розробки освітньої програми був врахований досвід НТУ України «КПІ», 
Києво-Могилянської академії, Київського національного університету будівництва та 
архітектури, Державного університету «Житомирська політехніка», Національного 
авіаційного університету, Вінницького державного педагогічного університету та ряду 
інших установ. Елементом моніторингу якості академічною спільнотою можливо вважати 
виконання спільної наукової тематики з провідними установами МОН і НАН України в 
ході яких постійно обговорюються основні критерії лекційної підготовки та наукових 
досліджень. 
 
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у 
контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти 
 
Випускова кафедра («Положення про випускову кафедру Інституту надтвердих матеріалів 
ім. В.М. Бакуля НАН України», затверджено Вченою радою Інституту від 26.12.2019 р., 
згідно з наказом директора від 28.12.2019 р. № 260, 
http://www.ism.kiev.ua/images/vipuskkaf.pdf) забезпечує методичне супроводження 
освітнього процесу, відповідність освітнього процесу стандартам вищої освіти та 
нормативним документів з організації освітнього процесу, розробку і узгодження 
розкладів навчальних занять, заліків й екзаменів та контроль за змінами у розкладі 
навчальних занять, впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних 
видів викладання, контроль якості навчання, облік і контроль успішності, участь в 
міжнародних програмах академічної мобільності здобувачів вищої освіти і науково-
педагогічних працівників.  
Відділ аспірантури забезпечує формування контингенту здобувачів вищої освіти за ІІІ 
рівнем, координацію розробки, ліцензування та акредитації ОНП, перевірку виконання 
вимог, приймає учать у проведенні контрольних заходів та моніторингу якості, організації 
працевлаштування здобувачів, організовує прийомну компанію.  



Тематика підрозділів Інституту представлена в ОНП. Аспіранти знайомляться з 
обладнанням та методиками підрозділів, використовують їх при виконанні власних 
досліджень, мають можливість отримати кваліфіковану консультацію у співробітників 
практично з будь якого питання із застосування надтвердих матеріалів.  
Навчальний процес проводять провідні співробітники, тому академічна спільнота задіяна 
при виконанні ОНП. 
 
9. Прозорість та публічність 
 
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього 
процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього 
процесу? 
 

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу Інституту регулюються 
Статутом Інституту надтвердих матеріалів ім.. В.М. Бакуля НАН України (сайт) та 
«Правилами внутрішнього трудового розпорядку, внутрішньооб’єктового та пропускного 
режиму для працівників підприємств та організацій Науково-технологічного алмазного 
концерну «АЛКОН» НАН України (затверджено Генеральним директором Концерну 
24.01.2012 р., http://www.ism.kiev.ua/images/vnutr.pdf) та Угодою, яку заключають 
директор Інституту та аспірант.  

Права та обов’язки аспірантів і науково-педагогічних працівників регулюються 
«Положеннм про організацію навчального процесу в Інституті надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України від 26 
грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від 28 
грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf). 

Права та обов’язки працівників випускової кафедри наведені в «Положенні про 
випускову кафедру Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України» 
(затверджено Вченою радою Інституту від 26.12.2019 р., набуло чинності згідно з наказом 
директора Інституті від 28.12.2019 р. № 260, http://www.ism.kiev.ua/images/vipuskkaf.pdf) 

Система управління якістю висвітлена в «Положенні про внутрішнє забезпечення 
якості освіти в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено директором 
ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 03.12.19 р., http://www.ism.kiev.ua/images/yakost.pdf).  
 
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на 
офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та 
пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів).  
 

Адреса веб-сторінки www.ism.kiev.ua 
 
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет 
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати 
навчання та компоненти) 
 

ОНП зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» спеціалізація «Процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти» розміщена на офіційному сайті за посиланням: 
http://www.ism.kiev.ua/images/onpp19.pdf. 
 
10. Навчання через дослідження 
 
Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим 
інтересам аспірантів (ад’юнктів) 
 



Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки містить обов’язкові дисципліни та 
дисципліни вільного вибору аспіранта, що відповідає науковим інтересам аспірантів, 
враховує специфіку наукового дослідження. 

Дисципліни з блоків універсальних навичок забезпечують повноцінну підготовку 
аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої освіти. 
Навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування для підготовки 
аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1» має на меті 
сформувати загальні та професійно-орієнтовані компетенції, які забезпечують необхідну 
для науковця комунікативну самостійність та ефективність у сферах професійного, 
академічного та ситуативно-побутового спілкування в усній та письмовій формах. 

Аспірант засвоює загальний підхід до вдосконалення сучасних матеріалів та їх 
обробки, дисципліни які дозволяють вивчати теорію механіки матеріалів (що особливо 
важливо для дисертантів, які мають розрахункові задачі), і теорію конденсованого стану, 
дисципліни з фізико-хімічних процесів, зв’язку структури з функціональними 
властивостями, видами спеціальних обробок матеріалів. Всі дисципліни основані на 
сучасних дослідженнях і є базовими для написання наукових робіт аспірантів а також їх 
практичної діяльності, що є важливою частиною здобуття знань в аспірантурі цих форм 
навчання. 
 
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 
підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю 
та/або галуззю 
 

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» спеціалізація 
«Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» побудована за принципом 
врахування різноманітних питань дослідницької складової з матеріалознавства надтвердих 
матеріалів. Аспірант отримує знання з дослідницької техніки, наукових основ формування 
сучасних конструкційних і інструментальних матеріалів, особливо надтвердих, сучасних 
підходив до вдосконалення наукових уявлень щодо процесів механічної обробки, 
створення сучасних різальних інструментів ї розробки напрямків підвищення їх 
працездатності, забезпечення якості поверхонь виробів використанням інструментів з 
надтвердих матеріалів. Навчання супроводжується науковою складовою, що дозволяє вже 
з першого року навчання оформлювати свою дослідницьку діяльність у вигляді 
друкованих робіт, доповідей на конференціях та семінарах. 
 
Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну 
підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої 
освіти за спеціальністю та/або галуззю 
 

Викладацьку діяльність за спеціальністю забезпечують наступні компоненти ОНП: 
Філософія науки та культури; Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів, 
Методологія наукових досліджень в природничій галузі, інформаційна техніка, Науково-
педагогічна практика», блок спеціальних дисциплін.  

Перевірка освоєння знань та вмінь для проведення викладацької діяльності 
здійснюється під час педагогічної практики аспірантів на яку виділено 2 кредити. Також 
аспіранти мають можливість вдосконалювати свої викладацькі навички. Педагогічна 
практика є складовою частиною професійної підготовки до науково-педагогічної 
діяльності докторів філософії у вищій школі. Практика включає викладання дисциплін 
кафедри, організацію начального процесу студентів, методичну роботу за дисципліною, 
здобуття навиків практичної діяльності викладача і в подальшому шляхом участі в 
спеціалізованих загальноінститутських семінарах з підвищення рівня викладацьких умінь. 



Це дає змогу після закінчення курсу навчання і захисту дисертації стати викладачем зі 
спеціальності. 

 
Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 
напрямам досліджень наукових керівників 
 
Дисертації, що виконуються аспірантами з питань створення інструментів і технологій 
обробки виробів з конструкційних матеріалів, у тому числі складнопрофільних, вивчення 
механізмів контактної взаємодії інструменту з виробом, що оброблюється, розробки 
підходів до підвищення працездатності інструментів і забезпечення якості оброблюваних 
виробів, ів надтвердих матеріалів, виконують роботи саме за цими напрямками. 
Приклади: 
Єрмоленко В.М. «Особливості торцевого фрезерування деталей з важкооброблюваних 
сталей та сплавів інструментами , оснащеними композитами на основі кубічного нітриду 
бору груп BH і BL», керівник д.т.н., проф. С.А. Клименко є науковим керівником відділу і 
науковим керівником бюджетних тем відомчого заказу НАН України, конкурсних 
проектів, присвячених вивченню особливостей процесів механічної обробки виробів з 
металевих на неметалевих конструкційних матеріалів інструментами з надтвердих 
матеріалів; 
Редькін А.В. «Підвищення продуктивності алмазної обробки керамічних куль з карбіду 
бору», керівник д.т.н., с.н.с. С.В. Сохань є провідним співробітником відділу і науковим 
керівником 
бюджетних тем відомчого заказу НАН України, конкурсних проектів, присвячених 
створенню інструментів і технологій обробки керамічних тіл обертання та інших складно 
профільних виробів інструментами з надтвердих матеріалів. 
Більш детальна інформація про керівників дисертацій, які також є викладачами, наведена 
в табл. 2 Додатку.  
 
Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально 
забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і 
апробації результатів наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) 
 
Інститут організаційно та матеріально забезпечує в межах ОНП можливості для 
проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики 
аспірантів. Аспірант з дозволу наукового керівника і керівників підрозділів після 
проходження інструктажу з охорони праці,  використовує обладнання для виконання 
досліджень в межах ОНП. Аспіранти приймають участь в написанні статей, виступах на 
конференціях як в Україні, так і за кордоном. Вони мають вільний доступ до локальної 
мережі Internet, необхідної літератури. 
Інститут видає журнал «Надтверді матеріалі» та збірку наукових праць «Інструментальне 
матеріалознавство», яки є фаховими виданнями з переліку МОН. Журнал «Надтверді 
матеріали» перевидається англійською мовою видання Elsiver під назвою Journal of 
Superhard Materials, який входить до наукометрічних баз Scopus Wes of Science. У цих 
виданнях аспіранти Інституту публікуються безкоштовно, а у виданні Journal of Superhard 
Materials отримують авторський гонорар.    
Дисертант, перед розглядом роботи для рекомендації на захист забов'язаний презентувати 
її у двох сторонніх  організаціях, де є відповідні фахівці. 
Стан виконання дисертаційної роботі обговорюється в Інституті двічі на рік на засіданні 
семінарів відповідних відділів та засіданнях Секцій Вченої ради. Результатом другого 
обговорення є заключення об успішності виконання індивідуального робочого плану 
аспіранта у поточному році. 
 



Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) 
до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти 
та заходи 
 

Основними напрямками міжнародної діяльності для аспірантів в Інституті є участь у 
міжнародних навчальних та наукових проектах та програмах, забезпечення навиками 
міжкультурного спілкування. 

Аспірант А.В. Редькін запрошений для участі в конференції 2nd International 
Conference on Materials Science and Engineering (5–7 листопада 2020 р., США) 

Відповідно до наказу МОН України № 1213 від 06.11.2018 р. «Пpo надання доступу 
закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» в Інституті 
здобувачі ступеня доктора філософії мають право доступу до електронних наукових баз 
даних SCOPUS, Web of Science. 
 
Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 
результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються 
 

В Інституті виконуються бюджетні теми відомчого заказу НАН України: 
0117U000393 «Створення багатолезового інструменту, оснащеного ПНТМ, для якісної 
обробки виробів з важкооброблюваних матеріалів високої твердості та полімерних 
композитів» (2017–2021). Керівник роботи д.т.н., проф. С.А. Клименко. При виконанні 
роботи спільно з аспірантом В.М. Єрмоленко підготовлені доклади для виступів на 
конференціях. 

Під керівництвом д.т.н., с.н.с. С.В. Соханя виконуються бюджетні теми відомчого 
заказу НАН України, конкурсні бюджетні проекти: 0119U101275 «Удосконалення 
технології виготовлення керамічних куль з карбіду бору й випуск дослідних партій для 
технічних випробувань гібридних підшипників ГТД» (2019); 0120U101910 «Створення 
прецизійних керамічних куль для гібридних підшипників високообертових авіаційних 
газотурбінних двигунів» (2020). Результати, отримані при виконанні робіт, публікуються 
за участю аспіранта А.С. Редькіна. 

Інші наукові керівники здобувачів також є керівниками та/або відповідальними 
виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються в Інституті, здобувачі вищої 
освіти ступеня доктора філософії є виконавцями даної тематики. 

Результати усіх науково-дослідних робіт мають практичне використання  в 
промислових підприємствах, наукових и освітніх установах. 

 
Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій 
діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів) 
 

Основними документами, що регулює питання дотримання академічної 
доброчесності в Інституті є «Положення про організацію навчального процесу в Інституті 
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля» (затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля 
НАН України від 26 грудня 2019 р., прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом 
директора № 260 від «28» грудня 2019 р., http://www.ism.kiev.ua/images/navproc.pdf), 
«Положенні про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в 
Інституті ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України» (затверджено Вченою радою 26 грудня 2019 
прот. № 10, набуло чинності згідно з наказом директора № 260 від «28» грудня 2019 р., 
http://www.ism.kiev.ua/images/dobretics.pdf), «Положенні про Комісію з питань академічної 
доброчесності та етики академічних взаємовідносин в ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 
(затверджено Вченою радою ІНМ ім. В.М. Бакуля НАН України 26 грудня 2019 р., прот. 
№ 10, http://www.ism.kiev.ua/images/komisdobretics.pdf).  



Інститут веде перевірка академічних тексті на наявність у них неправомірних 
запозичень з використанням програмного продукту Unichek. В Інституті є репозитарій з 
тематики «Надтверді матеріали», який може бути використаний спільно з цією 
програмою. 

Результати наукових досліджень в Інституті перед оприлюдненням проходять 
перевірку на плагіат у встановленому порядку. Керівники та потенційні рецензенти мають 
достатню кількість публікацій в виданнях, яки входять до наукометрічних баз Scopus, Web 
Of Science. 
 
Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення 
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності 
 

Політика діяльності Інституту передбачає повагу до інтелектуальної власності та 
взаємну повагу між співробітниками, тому за час дії ОНП (з 2016 р.) не виявлено фактів 
порушень академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії, наукових та науково-педагогічних працівників Інституту. 
 
11. Перспективи подальшого розвитку ОП 
 
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП? 
 

Сильні сторони ОПН Інституту:  
– в ОНП відображений світовий та багаторічний інститутський досвід з вирішення 

досить локальної проблеми – отримання, вивчення та застосування надтвердих матеріалів; 
– в Інституті є потужна матеріально-технічна база для  проведення наукового 

процесу; 
– викладачі Інституту – найбільш кваліфіковані фахівці з матеріалознавства 

надтвердих матеріалів, надтвердої кераміки, твердих сплавів в Україні; вони відомі та 
авторитетні у світі; 

– наукові співробітники Інституту – автори великої кількості наукових праць, вони є 
носіями унікальних знань з матеріалознавства надтвердих матеріалів. 

Слабкі сторони ОНП Інституту: 
– відсутній досвід отримання інформації безпосередньо від закордонних вчених; 
– відсутній загальний досвід проведення лекції на англійської мові; 
– недостатній досвід використання практики академічної мобільності; 
– досить застаріле матеріальне забезпечення. 

 
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні 
заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив? 
 

Вдосконалення ОНП  на найближчі роки пов’язане з використанням нових 
навчальних програми з врахуванням пропозицій роботодавців, впровадженням в освітній 
процес інноваційних технологій навчання, поширенням прикладного  аспекту навчання – 
проведенням занять в машинних залах біля обладнання та на виставках біля стенду 
Інституту та стендів інших установ, проведенням наукових шкіл для аспірантів з 
міжнародної участю та залучення для проведення занять закордонних вчених, учених 
інших установ України, поширенням практики академічної мобільності. 
 
. 
Запевнення 
 



Запевняємо, що уся інформація, що наведена в звіті та доданих до нього документах, 
є достовірною. 

Гарантуємо, що Інститут за запитом експертної групи надасть будь-які документи та 
додаткову інформацію, яка стосується освітньо-наукової програми та/або освітньої 
діяльності за цією освітньою програмою. 

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про 
самооцінювання та усіх доданих до нього документів у повному обсязі у відкритому 
доступі.  
 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою 
електронною печаткою.   

 
Директор Інституту надтвердих  
матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України,  
академік НАН України 
                                                                                                         В.З. Туркевич 
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Додаток 

Таблиця1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти 

Назва освітнього 
компонента 

Від компонента (дисципліна/ 
курсова/робота/практика/дип

ломна робота/інше) 

Поле для завантаження силабуса або інших 
навчально-методичних матеріалів 

Якщо викладання навчальної 
дисципліни потребує 

спеціального матеріально-
технічного та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть відомості 

щодо нього 
Спеціалізація «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» 

Цикл загальної підготовки 
Іноземна мова 
професійного 

спрямування для 
підготовки аспірантів до 

рівня 
загальноєвропейського 

стандарту володіння 
мовою С1 

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/IN.pdf  

Філософія науки та 
культури 

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/FIL.pdf  

Методологія наукових 
досліджень в природничій 

галузі, інформаційна 
техніка 

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/zag1.pdf 
Проектор, ноутбук, стаціонарний 

екран, наукове та технологічне 
обладнання відділів Інституту 

    
Менеджмент і презентація 

наукових та освітніх 
проектів 

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/zag2.pdf 
Проектор, ноутбук, стаціонарний 

екран 

Науково-педагогічна 
практика 

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/zag3.pdf 
Проектор, ноутбук, стаціонарний 

екран, участь в конференції 
молодих учених та спеціалістів 



Інституту 
Цикл професійної підготовки 

Сучасні інструментальні 
та конструкційні 

матеріали 
Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc1.pdf 

Проектор, ноутбук, стаціонарний 
екран, стенди виставки Інституту, 

стенди виставок «Промислова 
ярмарка», «Intertool» (м. Київ) 

Наукові основи процесів 
механічної обробки 

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc2.pdf 

Проектор, ноутбук, стаціонарний 
екран, стенди виставки Інституту, 

стенди виставок «Промислова 
ярмарка», «Intertool» (м. Київ), 

наукове та технологічне 
обладнання відділів Інституту 

Диагностика стану та 
шляхи підвищення 

працездатності 
інструменту  

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc3.pdf 

Проектор, ноутбук, стаціонарний 
екран, стенди виставки Інституту, 

стенди виставок «Промислова 
ярмарка», «Intertool» (м. Київ), 

наукове та технологічне 
обладнання відділів Інституту 

Прогресивні різальні 
інструменти 

Навчальна дисципліна http://www.ism.kiev.ua/images/spezproc4.pdf 

Проектор, ноутбук, стаціонарний 
екран, стенди виставки Інституту, 

стенди виставок «Промислова 
ярмарка», «Intertool» (м. Київ), 

наукове та технологічне 
обладнання відділів Інституту 

 

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 

Цикл загальної підготовки 
Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1 
РН8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке має суттеву новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню соціальних, наукових та інших проблем. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 

Практичні заняття – групові та індивідуальні. Семінарські заняття. 
Самостійна робота 

Поточний та екзаменаційний контроль. 
Методи оцінювання знань: міжнародні конференції, 

стажування та спільна наукова робота з закордонними 
установами, спілкування та обговорення результатів 

досліджень, кореспонденція, написання статтей для публікації, 



актуальності наукової проблеми. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівця-ми та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механообробки. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН16. Описувати результати наукових досліджень у фахових 
публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в 
тому числі, у внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science 
або їм аналогічних. 

викладання іноземною мовою. 

Філософія науки і культури 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання технічних 
проблем. 
РН7. Визначатись з факторами та критеріями, які необхідно 
враховувати при оцінці наслідків розвитку виробництв 
матеріалознавства та механічної обробки на стан довкілля. 
РН9. Проводити на регіональному рівні оцінку та облік технічних 
ризиків, що можуть погіршувати стан виробництва та довкілля. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 
колективну роботу. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

Групові заняття – лекції, обговорення. Семінарські заняття. 
Самостійна робота 

Поточний та екзаменаційний контроль. 
Методи оцінювання знань: усне опитування, заслуховування 

відповідей, оцінювання індивідуальних завдань. 

Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів 



РН1. Проявляти наукові погляди та підходи при оцінюванні варіантів 
створення матеріалів інструментального призначення та факторів 
локального і глобального впливу на їх структуру та властивості. 
РН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
технічних наук та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
РН3. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати 
їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання технічних 
проблем. 
РН5. Описати закономірності та принципи виготовлення і застосування 
сучасних інструментальних і конструкційних матеріалів у виробничому 
комплексі. 
РН7. Визначатись з факторами та критеріями, які необхідно 
враховувати при оцінці наслідків розвитку виробництв 
матеріалознавства та механічної обробки на стан довкілля. 
РН8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке має суттеву новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню соціальних, наукових та інших проблем. 
РН9. Проводити на регіональному рівні оцінку та облік технічних 
ризиків, що можуть погіршувати стан виробництва та довкілля. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівця-ми та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механообробки. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 
колективну роботу. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 
РН19. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на 
розв’язання конкретної технічної проблеми. 

Групові заняття – лекції, обговорення. Самостійна робота 
Поточний контроль, залік. 

Методи оцінювання знань: індивідуальне спілкування, 
заслуховування відповідей, спільне обговорення прикладів. 

Методологія наукових досліджень в природничій галузі, інформаційна техніка 



РН1. Проявляти наукові погляди та підходи при оцінюванні варіантів 
створення матеріалів інструментального призначення та факторів 
локального і глобального впливу на їх структуру та властивості. 
РН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
технічних наук та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
РН3. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати 
їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання технічних 
проблем. 
РН6. Застосовувати державні законодавчі акти, що регулюють технічну 
та інноваційну політику на міжнародному, міждержавному, 
державному та регіональному рівнях. 
РН7. Визначатись з факторами та критеріями, які необхідно 
враховувати при оцінці наслідків розвитку виробництв 
матеріалознавства та механічної обробки на стан довкілля. 
РН8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке має суттеву новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню соціальних, наукових та інших проблем. 
РН9. Проводити на регіональному рівні оцінку та облік технічних 
ризиків, що можуть погіршувати стан виробництва та довкілля. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН12. Демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при 
проведенні експериментальних досліджень з матеріалознавства. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механообробки. 
РН17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 
колективну роботу. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 
РН19. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на 
розв’язання конкретної технічної проблеми. 

Групові заняття – лекції, обговорення. Самостійна робота 
Поточний контроль, залік. 

Методи оцінювання знань: індивідуальне спілкування, 
заслуховування відповідей, спільне обговорення прикладів. 

Науково-педагогічна практика 



РН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
технічних наук та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних 
РН6. Застосовувати державні законодавчі акти, що регулюють технічну 
та інноваційну політику на міжнародному, міждержавному, 
державному та регіональному рівнях. 
РН10. Розробити оригінальний практичний курс для аспірантів з 
фахової дисципліни, враховуючи сучасний стан наукових знань та 
особисті дослідницькі навички. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН12. Демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при 
проведенні експериментальних досліджень з матеріалознавства. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівця-ми та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механообробки. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН16. Описувати результати наукових досліджень у фахових 
публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в 
тому числі, у внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science 
або їм аналогічних. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів. 

Групові лекції, самостійна робота, підготовка наукових публікацій та 
виступів на конференціях 

Поточний контроль, залік. 
Методи оцінювання знань: індивідуальне спілкування, 

заслуховування відповідей, спільне обговорення прикладів, 
розгляд публікацій рецензентами, захист дисертації 

. 

Цикл професійної підготовки 
Обов’язкові компоненти ОНП 

Сучасні інструментальні та конструкційні матеріали 
РН1. Проявляти наукові погляди та підходи при оцінюванні варіантів 
створення матеріалів інструментального та конструкційного 
призначення та факторів локального і глобального впливу на їх 
структуру та властивості. 
РН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
технічних наук та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
РН3. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати 
їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання технічних 
проблем. 
РН5. Описати закономірності та принципи виготовлення і застосування 
сучасних інструментальних і конструкційних матеріалів у виробничому 
комплексі. 
РН7. Визначатись з факторами та критеріями, які необхідно 
враховувати при оцінці наслідків розвитку виробництв 

Лекції, вивчення обладнання, самостійна робота, підготовка наукових 
публікацій та виступів на конференціях 

Екзамен, індивід. спілкування, 
публікація матеріалів, виступи на конференціях, участь в 

конкурсах, захист дисертації 



матеріалознавства та механічної обробки на стан довкілля. 
РН8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке має суттеву новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню соціальних, наукових та інших проблем. 
РН9. Проводити на регіональному рівні оцінку та облік технічних 
ризиків, що можуть погіршувати стан виробництва та довкілля. 
РН10. Розробити оригінальний практичний курс для аспірантів з 
фахової дисципліни, враховуючи сучасний стан наукових знань та 
особисті дослідницькі навички. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН12. Демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при 
проведенні експериментальних досліджень з матеріалознавства та 
механічної обробки. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівця-ми та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механічної обробки. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН16. Описувати результати наукових досліджень у фахових 
публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в 
тому числі, у внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science 
або їм аналогічних. 
РН17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 
колективну роботу. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 
РН19. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на 
розв’язання конкретної технічної проблеми. 

Наукові основи процесів механічної обробки 
РН1. Проявляти наукові погляди та підходи при оцінюванні варіантів 
створення матеріалів інструментального та конструкційного 
призначення та факторів локального і глобального впливу на їх 
структуру та властивості. 
РН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
технічних наук та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
РН3. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати 
їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання технічних 
проблем. 
РН5. Описати закономірності та принципи виготовлення і застосування 
сучасних інструментальних і конструкційних матеріалів у виробничому 

Лекції, вивчення обладнання, самостійна робота, підготовка наукових 
публікацій та виступів на конференціях 

Екзамен, індивід. спілкування, 
публікація матеріалів, виступи на конференціях, участь в 

конкурсах, захист дисертації 



комплексі. 
РН7. Визначатись з факторами та критеріями, які необхідно 
враховувати при оцінці наслідків розвитку виробництв 
матеріалознавства та механічної обробки на стан довкілля. 
РН8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке має суттеву новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню соціальних, наукових та інших проблем. 
РН9. Проводити на регіональному рівні оцінку та облік технічних 
ризиків, що можуть погіршувати стан виробництва та довкілля. 
РН10. Розробити оригінальний практичний курс для аспірантів з 
фахової дисципліни, враховуючи сучасний стан наукових знань та 
особисті дослідницькі навички. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН12. Демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при 
проведенні експериментальних досліджень з матеріалознавства та 
механічної обробки. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівця-ми та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механічної обробки. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН16. Описувати результати наукових досліджень у фахових 
публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в 
тому числі, у внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science 
або їм аналогічних. 
РН17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 
колективну роботу. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 
РН19. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на 
розв’язання конкретної технічної проблеми. 

Диагностика стану та шляхи підвищення працездатності інструментів 



РН1. Проявляти наукові погляди та підходи при оцінюванні варіантів 
створення матеріалів інструментального та конструкційного 
призначення та факторів локального і глобального впливу на їх 
структуру та властивості. 
РН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
технічних наук та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
РН3. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати 
їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання технічних 
проблем. 
РН5. Описати закономірності та принципи виготовлення і застосування 
сучасних інструментальних і конструкційних матеріалів у виробничому 
комплексі. 
РН7. Визначатись з факторами та критеріями, які необхідно 
враховувати при оцінці наслідків розвитку виробництв 
матеріалознавства та механічної обробки на стан довкілля. 
РН8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке має суттеву новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню соціальних, наукових та інших проблем. 
РН10. Розробити оригінальний практичний курс для аспірантів з 
фахової дисципліни, враховуючи сучасний стан наукових знань та 
особисті дослідницькі навички. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН12. Демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при 
проведенні експериментальних досліджень з матеріалознавства та 
механічної обробки. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівця-ми та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механічної обробки. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН16. Описувати результати наукових досліджень у фахових 
публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в 
тому числі, у внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science 
або їм аналогічних. 
РН17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 
колективну роботу. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 
РН19. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на 
розв’язання конкретної технічної проблеми. 

Лекції, вивчення обладнання, самостійна робота, підготовка наукових 
публікацій та виступів на конференціях 

Залік, індивід. спілкування, 
публікація матеріалів, виступи на конференціях, участь в 

конкурсах, захист дисертації 



Прогресивні різальні інструменти 
РН1. Проявляти наукові погляди та підходи при оцінюванні варіантів 
створення матеріалів інструментального та конструкційного 
призначення та факторів локального і глобального впливу на їх 
структуру та властивості. 
РН2. Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі 
технічних наук та бути здатним застосовувати їх до професійної 
діяльності на межі предметних галузей. 
РН3. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати 
їх для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних 
досліджень. 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт, предмет досліджень, 
використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання технічних 
проблем. 
РН5. Описати закономірності та принципи виготовлення і застосування 
сучасних інструментальних і конструкційних матеріалів у виробничому 
комплексі. 
РН7. Визначатись з факторами та критеріями, які необхідно 
враховувати при оцінці наслідків розвитку виробництв 
матеріалознавства та механічної обробки на стан довкілля. 
РН8. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке має суттеву новизну, теоретичну і практичну 
цінність та сприяє розв’язанню соціальних, наукових та інших проблем. 
РН9. Проводити на регіональному рівні оцінку та облік технічних 
ризиків, що можуть погіршувати стан виробництва та довкілля. 
РН10. Розробити оригінальний практичний курс для аспірантів з 
фахової дисципліни, враховуючи сучасний стан наукових знань та 
особисті дослідницькі навички. 
РН11. Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та 
міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і 
актуальності наукової проблеми. 
РН12. Демонструвати навички роботи з сучасним обладнанням при 
проведенні експериментальних досліджень з матеріалознавства та 
механічної обробки. 
РН13 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівця-ми та нефахівцями 
щодо проблем матеріалознавства та механічної обробки. 
РН14. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної аудиторії. 
РН15. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів 
досліджень державною та іноземною мовами. 
РН16. Описувати результати наукових досліджень у фахових 
публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в 
тому числі, у внесених до наукометричних баз Scopus, Web of Science 
або їм аналогічних. 
РН17. Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати 
колективну роботу. 
РН18. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 

Лекції, вивчення обладнання, самостійна робота, підготовка наукових 
публікацій та виступів на конференціях 

Залік, індивід. спілкування, 
публікація матеріалів, виступи на конференціях, участь в 

конкурсах, захист дисертації 



презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 
РН19. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на 
розв’язання конкретної технічної проблеми. 

 

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОНП 

ПІБ 
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