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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
експертноi KoMicii MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
за результатами проведення первиннот акредитацiйноi експертизи
пiдготовки бакалаврiв з напряму пiдготовки
б.051701 "Харчовi технологii та iнженерiя''
галузi знань 0517 "Харчова промисловiсть та переробка
сiльськогосподарськоТ продукцii' l
у Щержавному вищому навчальному закладi
<<Херсонський державний аграрний унiверситет>
Згiдно з нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки
-2 Украiни вiд 07.05.20|9 р.
Ns 454-л та вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту
роздiлу хV ''Прикiнцевi та

перехiднi положення" Закону Украiни "Про вищу ocBiTy'' та ггунктУ
4 "ПоложеннrI про акредитацiю вищих навч€UIьних закJIадах та вищих
професiйних училищах", затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪИ вi.д 09 серпнrI 2001 р. J\b 978 "Про затвердженнrI Положен* .rро
акредитацiю вищих навч€uIьних закладiв i спецiалъностей у вищих навчыIьних
закладах та вищих професiйних училищЕlх" (зi змiнами та доповненнями,
внесеними Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд з 01 жовтня 2011
р.

J\9 1124), з метоЮ проведення первинноi акредитацiйноi експертизи пiдготовки

бакалаврiв з напряму пiдготовки б.051701 "Харчовi ,.*"onoii1 та iнженерiя''
галузi знань 0517"Харчова промисловiсть та переробка сiльськогосподарськоТ

продукцii"

у

,щержавному вищому начальному закладi <херсонъъкий
моН УкраiЪи у

державний агрgрний унiверситет>) створена експертна комiсiя
скJIадl:

Голова KoMicii: Irешук Людмила Василiвна
технологiт м'яса 1
технолог11
i м'ясних продуктiв Нацiон€
Нацiон€llльного
льного унiверситету харчових
техцологiй, доктор сiльськогосподарських наук, професор

;

Член KoMiciT: Пилипенко Людмила МиколаiЪна професор кафедри
бiохiмii, мiкробiологii та фiзiологii харчування ОдесъкоТ нацiЬнальноi акадеЙii

харчових технологiй, доктор технiчних наук

безпосередньо у навчztльному закладi з 28 по 30 травня 20|9
року
розгJIянула подану Шнз (хдАу) акредитацiйну справу та провела експертне
оцlнюваннrl провадження ocBiTHboT дiялъностi в цьому навч€шьному закладi та iT

вiдповiдностi державним вимогам щодо пiдготовки
фахiвцiв з напряму
6.051701 "Харчовi теt'нологiТ та iнженерiя" галузi ."Ь"" O5l7 ''Хфо"Ъ
промисловiсть та переробка сiльс;ькогосподарськоТ продукцiТ'' за .r.р-",
(бакалаврським) piBHeM.
Пiд час проведеннrI акредитацiйноi експертизи комiсiя перевiрила:
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-

достовiрнiсть iнформацii, подану до органу лiцензуваншI разом iз
заявою про проведення первинноi акредитацii, а також вiдповiднiсть показникiв

дiяльностi закладу вищоТ освiти, установленим законодавством Лiцензiйним
вимогам щодо кадрового, матерiально-технiчного, навч€UIьно-методичного,

iнформацiйного забезпечення;
- вЩповiднiстъ ocBiTHboi дiялъностi
освiти державним вимогам акредитацii.

за

з

пiдготовки здобувачiв вищоТ

резулътатами проведення акредитацiйноi експертизи експертною

комiсiею встановлене наступне:

1.

Загальна характеристика закпаду вищоi освiти

Експертна комiсiя ознайомилась

з

оригiналами основних установчих

документiв.Щержавного вищого навч€lJIьного закладу <<Херсонський державний
аграрний унiверситет>.
,Щержавний вищий навчальний закjIад <<Херсонський державний аграрний

на держ4рнiй формi власностi i пiдпорrд*ъ"ън"й
MiHicTePcTBY освiти i науки Украiни. Розташов аний за адресою: 7з006,
м. Херсон, вул. CTpiTeHcbKa, 2З; тел./факс +38(0552) 4I-44-24, E-mail:
унiверситет>> заснований

о

ffi ce@ksau.khers on.ua

Повна назва унiверситету .Щержавний вищий навчальний

<<херсонський державний аграрний унiверситет>.
Скорочена н€вва унiверситету - дЕнЗ (ХДАУ).

закJIад

оёновними установчими документами, що забезпечують
умови

дiяльностi

1.

ШЕР

<Х.ЩАУ> е:
CTaiyT ,.Щержавного

вищого навчаJIьного закJIаду <<Херсонський
аграрний
державний
унiверситет), прийнятий Конференцiею Ърудо"о.о
колективУ вiД 20.12.20lб р. J\Ъ |57. Bci положення Статуту

"iд.rЪЪiдuюr"
чинному законодавству2. Щовiдка про внесення до .щержавного реестру закладiв вищот освiти
ль 03.1-07/350 вiд 12.05.2017 Р., Що-пiдтверджуоIV pi"""" акредитацii закладу
вищоi освiти.
3. Вjдомостi щодо здiйснення освiтнъоi дiяльностi у сферi вищот освiти.
4- Свiдоцтво про державну реестрацiю серiя доj ^ лъ 722432 вiд

09.02.2011 р.

5.

Сертифiкат серiя рд-IV J\ъ 2255107 вiдповiдно до
рiшення ЩДК вiд

0б.07.2012 Р. ПРОТОкОЛ Ns 97 (наказ МОЕIмолодъспорт УкраiнЙ вiд 1з.07'.2о12
р.
JФ 225л).
Перелiк i змiст ycTaнoBltиx документiв вiдповiдають чинним вимогам. У

наявностi

е

оригiнали основних засновницъких документiв
фiшення про

cTBopeHHrI, Статут, ,Щовiдка про внесення до
.Щержавного реестру закладiв вищоi

освiти, Щовiдка про включенIUI до единого державного
реестру пiдприемств i
органiзацiй УкраiЪи, ' Свiдоцтво про державну
реестрацiю суб'екта
пiдприемницькоi дiяльностi - юридицноi особи).
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На теперiшнiй час до структури унiверситету входять п'ять факультетiв,
наВЧ€tпьно-науковIЙ центр <<Iнститут пiслядипломноТ освiти та дорадництвa>),
вiддiл з питань iнтелектуальноi власностi та iнновацiй, центр довузiвськоi
пiдготовки та мiжнародноi освiти. ,Що складу унiверситету входять Скадовсъкий
сiльськогосподарський TexHiKyM, три проблемнi науково-дослiднi лабораторir,
три музеi, полiгон механiзацii i охорони працi, вiдокремлений структурний
пiдроздiл база вiдпочинку <<Колос>> на березi Чорного моря, водна станцiя на р.
Щнiпро.
Загальну характеристику покztзникiв

t та2.

РНЗ (ХДАУ)

наведено у таблицях

Загальна характеристика,.Щержавного вищого навч€lJIьного закладу
<<Херсонський
х
на 01.10.20 8
державний аграрний yHi

Таблиця

1

-

}lb

Кiлькiснi параметри

з/п

Показники дiяльностi

заочна

денна
форма

форма

навчанIUI
1

Лiцензований обсяг закJIаду вищоI освiти (осiб):
у т.ч. за ocBiTHbo-KB}r-Tl iфiкацiйними рiвнями
- молодший спецiалiст (осiб)
- бакалавр (осiб)
- магiстр (осiб)
Кiлькiсть здобувачiв вищоi освiти, KypcaHTiB, слухачiв
рilзом:
у т.ч.за формами навчаншI:
- денна (очна) (осiб)
- вечiрня (осiб)
- заочна, дистанцiйна (осiб)
Кiлькiсть навч€tльних цруп (одиниць)
Кiлькiсть спецiальностей, за якими здiйснюсться
пiдготовка фахiвцiв (одиниць)
у т.ч. за освiтньо-ква-шiфiкацiйними рiвнями:
- молодший спецiаhiст (одиниць)
- бакапавр (одиниць)
- магiстр (одиниць)
Кiлькiсть кафедр (предметних (циклових) комiсiй)
з нихъиtryскових (одиниць):
Кiлькiсть факультетiв (вiддiлень) (одиниць)
Зага-пьнi навча.ltьнi площi будiвель (кв. м)
з них:
- власнi (кв. м)
- орендованi (кв. м)
Навчальнi площi, якi здшоться закпадом вищоi освiти в
оренду (кв.м)
Iнше

навчанIUI

2зз0

:

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Голова експертноТ KoMicii

Иzо,

|25
955
355

30
575

290

2|75

lI47
98

|07

25

18

1

1

25

18

l4

|4
25
16
5

53961,8
53961,8
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Таблиця 2

-

Забезпечення примiщеннями навч€uIьного

НайменуваншI примiщення
1. Навча"пьнi

у тому числi:

примiщенЕя, усього

,rrримiщеншI для заIuIть здЬбувачiв
вищоi освiти, KypcaHTiB, слухачiв

iлекцiйнi, аудиторнi примiщення,
кабiнети, лабораторiТ тощо)
комп'ютервi лабораторii
эпортивнi зали
2. ПримiщеншI дJuI науковогrедагогiчних (педагогiчних)
гlрацiвникiв
Службовi примiщення
{. Бiблiотека, у тому числi читальнi
}iLпи

мlщеннями

призначення та iншими

Площа примiщень, кв. MeTpiB
у тому числ
зданих в
усього
власних орендованих
оренду
27|52,|

27I52,1

25l24,6

25l24,6

679,8

679,8

134,7,7

|з47.7

з905,2

з905,2

1200.2
1050
93,6
17346.8
19з4
7554,|
174,2

1200.2
1050
93.6

Гуртожитки
l7346.8
5. Iдальнi, буфети
|9з4
7. Профiлакторii, бази вiдпочинку*
7554,|
(у
8. Медичнi пункти
гурт. Jф5)
|74,2
). Iншi
lз7з,5
|з7з.5
*
знаходищ ся у с. AHToHiBKa Херсонськоi областi.
5.

На

офiцiйному веб-сайтi ДВНЗ (ХДАУ> (office@ksau.kherson.ua
розмiщена iнформацiя про дiяльнiсть закJIаду вищоi освiти: структура
унiверситету, iнформацiя про адмiнiстрацiю, KoHTaKTHi данi, абiтурiенry

(Правила прийому), лiцензiТ та сертифiкати про акредитацiю, науково-дослiдна
робота, мiжнароднi вiдносини, студентське життя, видавнича дiяльнiсть,
науково-методична робота, публiчна iнформацiя.
на сайтi Двнз (хдАу> розмiщенi сторiнки Bcix кафедр, якi мiстять
вiДомостi про освiтньо-професiйнi програми спецiальностей за якими
вiдбуваеться пiдготовка здобувачiв, дисциплiни, що викJIадаються, iнформацiя
ПРО ВИКладачiв, у тому числi ik наукова, навчЕuIъно-методиtIна, видавнича та
|РОМаДСЬка активнiстъ, вiдомостi про пiдвищення квалiфiкацii, KoHTaKTHi данi.
,.ЩержавниЙ вищий навчаrrьний закJIад <<Херсонський державний аграрний
Унiверситет)) очолюе ректор - Кирилов Юрiй €вгенович, доктор економiчних
наук, професор. ОсобистиЙ листок з облiку вiддiлу кадрiв, документи про вищу
ocBiTy, науковиЙ ступiнь та вчене звання наведенi в матерiалах акредитацiйноТ
справи.

/
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Васновок Експертна комiсiя
пiдтверджуе наявнiсть i
достовiрнiсть
документig, щО забезпеЧуютЬ правовi
основи
вищого навчального Закпаду <<херсонський дiяльностi Щержавного
дерrrсавний аграрний
унiверситет)>, Засновницькi ло*уr.оr"'
зЪо
,одч"i'Ё
.rou"oMy обсязi та
ВiДПОВiдаюТь iспуючим вимогам
i
критерiямп
навчалЬногО закладу.
"iЙр;*;ючи стан роботи

УнiверЙr.r'

ма€ повний комплект
нормативно-правових докумептiв
в оригiналi, Що ,riдr*.рд*уе
його право
На Впровадження ocBiTHbo[
дiяльносri у
"ферt;Й;i;;;;.

_*оо^,r"u'"#"-ЖЩН:JХНН:"ХНПf J,:Н'#"}хъ#i*"о,о"о"

б'051701 <<ХаРЧОВi ЙХНОЛОГii

та ir*.".piro .дiй.rю.r"." в
50 Осiб (25 до'оf-Й;" навчання
та 25заочноi
ВiДПОВiДНО

ЛiЦеНЗОВаНОГО ОбСЯry

НаВЧаННЯ)
дiялъностi - наказ

межах
форми

ДО вiдомостей
право на здiйснення освiтнъот
"Ъ;
МОН М 1683-л вiд 03.0i.iOrS
р.
Набifr здобувачiВ проводитьсЯ вiдповiднО
-.rр"tо'*удО ПравиЛ прийому, якi
ЩОРiЧНО РОЗРОбЛЯЮТЪСЯ
з У*о"ам"
до ,i*uдiв вищоi освiти
укратни, з дотриманням "iД''о

вимог чинного законодавства.
Заходи щодо формуванIUI контингенту
.+обр.u:iв проводяться вiдповiдно
ДО ЗаКОНОДаВЧИХ НОРМаТИВНИХ aKTiB,
освiти науки
украiни, заслуховуються на засiданrr"*Huo*i"
в.r.нот
ради унiверситету протягом
навч€lлъного року та постiйних
засiцан}шх p.oropury.

iиi"i"l"ЁЙ

i

поuуляризацiя напряму пiдготовки
уrrььр."тетом
кафедрою <Iнженерii

iнформацiТ на,

харчЪво,о

йfr;;;;;;""

&йтi фНЗ--,,ХДАУ),

та випусковою
проводиться шляхом оновленшI

Днi вiдкритих дверей,
РеКJIаМНа КаМПаНiЯ За ДОПОМОГОЮ Bcix
"оБ"*тъся
засоЁi"
nnu.o"oi iнформацii: телебачення,
радiо' преси' видавничоi
кафедр.
"р"оу-чц
факулътетiв i

;;й'r"..o".r,-"it.i"

ГIЛаНИ ПiДГОТОВКИ
фаХiВЦiв визначаються вiдповiдно
обсягiв прийому згiдно
до лiцензiйних
о"Ьu,u""ого замовлення, якi встановJIюе
--|".yo"ruri"
MiHicTepcTBo
освiти
науки

i

VкраЙ.

Шд.уr*"

прийому здобувачiв
розглядаються на засiданнi приймалirrоi
nor'i"u' уrri".рситету.
КомiсiЯ констатУ€, ЩО
фор,у"uння контингенту здобувачiв в
унiверситетi

;НТ#ЪВЦПОВiДНJ
_

ОО

Ъ]u.r.оuаних обсягiв за напрямом
пiдготовки i

за договорами з юридичними
особами

та установами
рiзних форпл власностi;
за договорами з.фiзичними

-

- пiдприемствами,

особами.
Контингент цобувачiв
унiверсиr"rу-."ьпадае з даними

""".^*:ТxЁЖ,,До.о""u"й
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Таблиця 3 - Показники формування контингенту здобувачЬ вищоi освiти
з напряму пiдготовки б.051701 <Харчовi технологii та iнженерiю>
PiK
Ns
Показник
2015

гrlп
2

1

1.

2.

J.

4.

5.

Лiцензований обсяг пiдготовки
(денна форма)
Прийrшто на навчання, всього (осiб)
. денна форма
у т.ч. за держзамовленням:
. заочна
форма
у т.ч. за держзамовленням
. нагороджених медutJulми, або тих, що отримilIи
диплом з вiдзнакою
. таких, якi пройшли довгострокову пiдготовку i
гlрофорiентацiю
. зарахованих на пiльгових
умовах, з якими
укладенi договори на пiдготовку
Подано заяв на одне мiсце за формами навчаннrI
. денна форма навчанtul
. заочна форма навчаннrI
Конкурс абiryрiентiв на мiсця державного
замовлення
. денна Qорма
. iнцiформи навчання
Кiлькiсть випускникiв ВНЗ I-II piBHiB акредитацii,
прийнятих на скорочений TepMiH навчаннr{ на
. денну форму .
. iншi
форми (вказати, за якою формою)

a

-)

50
25

I4
|4
6

46
5

7,67

l

*Примiтка: за перiод, що аналiзуеться, конкурс на мiсця державного замовленIuI здобувачЬ напряму
пiдготовки 6.051701 кХарчовi технологii та iнженерiя) скJIадае 7,61 абtтурiента на одне мiсце.

Вuсновоtс Експертна комiсiя констатуе, що контингецт здобувачiв
цапряму пiдготовки б.051701 <d(арчовi технологii та . iнженерiя>>
формуеться згiдно чинцого законодавства. Пiдготовка фахiвцiв
здiйснюеться в межах встановленого лiцензiйцого обсяry.
3.

Змiст пiдготовки фахiвцiв

Пiдготовка фахiвцiв напряму 6.051701 <Харчовi технологii та iнженерiл>
здiйснюеться вiдповiдно законiв УкраТни пПро ocBiTy>, uПро вищу ocBiTy),

наказiв

МОН Украiни, концепцii

ocBiTHboi дiяльностi ДВНЗ <Х.ЩАУr>
на 20|8-202З рр. (затверджено Вченою радою ШНЗ (ХШУ)), правилах
внутрiшнього розпорядку унiверситdту та iснуючих нормативних aKTiB.
+
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ЕКСПеРТна комiсiя перевiрила достовiрнiсть та якiсть документiв, що
вiдображають змiст пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти з напряму пiдготовки
6.051701 <<Харчовi технологiТ та iнженерiл>, який вiдповiдае вимогам стандартiв
освiти та визначаетъся цrкими документами:
- освiтньо-професiйна
про|рама
освiтньо-квалiфiкацiйна
ХаРаКТеРИСТИКа (варiативна компонента) розроблена на ocHoBi стандарту вищоi
освiти;

-

процрами навч€Llrьних

дисциплiн.

НавчальниЙ план пiдготовки бакалаврiв напряму 6.051701 <<Харчовi
Технологii та iнженерiю> вiдповiдас вимогам з нормативноi i вибiрковоТ частин.
TepMiH пiдготовки скJIадае 3 роки 10 мiсяцiв. Загальний обсяг кредитiв складае
240 кредитiв
урахування нормативних дисциплiн, за вибором
навч€lльного закладу та вибором здобувача, який розподiляеться за циклами
пiдготовки таким чином:
- ЦИКЛ ДИСЦИплiн ryMaHiTapHoi та соцiально-економiчноi пiдготовки
'
27 кредитiв СКТС
- ЦИКл дисциплiн природничо-цауковоТ пiдготовки
- 48,5 кредитiв еКТС ;
- ЦИКЛ ДИСЦИПЛiН професiЙноi та практичноТ пiдготовки 90 кредитiв

ектс з

-

i

-

еКТС;

- циIОI вибiркових дисциплiн

-

СКТС.
Навчалъний план включае перелiк нормативних
74,5 кредитiв

навч€шьних дисциплiн, визначае послiдовнiсть
занять та ik о.бщг.

та

ix вивчення, форми

вибiркових
проведеннrI

Структурно-логiчна схема побудови навч€rльного плаЕу вiдображае
методичне обцрунтування процесу реалiзацii пiдготовки бакалаврiв з напряму

пiдготовки 6.051701 <Харчовi технологii та iнженерiл>.
комiсiя вiдзначае, Що навччuIьний план вiдповiдае дiючим вимогам до
перелiку дисциплiн вiдповiдних циклiв, ikHboi структури, кiлькiсть вiдведених
навчЕtпьНих годиН, KoHKpeTHi формИ проведеНня навч€tльних занrIть та ik обсяг,
фОРЧ" ПРОВеДення пiдсумкового контролю знань здобувачiв. Головна увага
придiляеться розширенню знань з'фахових дисциплiн. Навчальний план з
напряму пiдготовки 6.051701 <Харчовi технологiТ та iнженерiD узгоджуеться з
деканом, лавчЕlльно-методичним вiддiлом, першим проректоРоМ, Вченою
радою унiверситету та затверджуеться ректором

BacHoBotc Експертна комiсiя вiдзначае,

що навчальний

план
пiдготовки здобувачiв напряму пiдготовки 6.051701 <<Харчовi технологii та
iнженерiя>> вiдповiдае дiючим вимогам до перелiку дисциплiн циклiв,
i.xHboi структури, кiлькостi вiдведених навчальних годин i забезпечуе
державну гарантiю якостi освiти.

Голова експертноi KoMicii

4. ОРганiзацiйне та навчально-методичне забезпечення освiтнього

процесу
ОСВiтнiй Процес пiдготовки здобувачiв вищоi освiти з напряму пiдготовки
б.051701 <<Харчовi технологii та iнженерiя>> органiзований вiдповiдно до
<<Положення про органiзацiю освiтнього процесу)) затвердженого Вченою
РаДОЮ ШНЗ (ХДАУ> вiд27 TpaBHrI 2015 р., протокол }lb б i розмiщено навебсайтi унiверситету.
l
4.1,

Наявнiсть навчальцих робочих програм з цавчальцих дисциплiн

Комiсiя перевiрила фактичну наявнiстъ

навч€uIьно-методичних

КОмплексiв забезпечення нормативних та вибiркових дисциплiн згiдно
наВчulлъного плану пiдготовки здобувачiв з напряму пiдготовки 6.051701

технологii та iнженерiл>. Встановлено, що робочi навч€lльнi програми,
розробленi науково-педагогiчними працiвниками унiверситету на ocHoBi
навч€lJIьних програм та розглянутi на засiданнi вiдповiдних кафедр i
Затвердженi методичною комiсiею факультеry. Iнформацiя про наявнiсть
робочих програм наведена в акредитацiйнiй справi.
Комiсiя детапьно проаналiзувала робочi проIрами з дисциплiн, якi
ВИКJIаДаЮТЬСя на випусковiЙ кафедрi <<Iнженерii харчового виробництва)) i
КОнСТаТУ€, Що робочi навчЕllrьнi програми вiдповiдаютъ встановленим вимогам
щодо i'хнъоТ структури тЬ змiсту.
<<Харчовi

4.2 Наявнiсть на вчал ьно-методи чн их матерiалiв
матерiалiв
эр1€lлlв з
".rод""*""
дисциплiн' пiдготовки здобувачiв напряму пiдготовки
6.051701 <<Харчовi
ТеХНОЛОГii та iнженерiл> вiдповiдно до навч€tльного плану. Iнформацiя про
методичних матерiалiв дисциплiн
фаКТИЧнУ наявнiсть i повноту навч€tльно
наведено
акредитацiЙнiЙ справi. Комiсiя ознаЙомилася
)труктурою
структу
навчutпьно-методичних комплексiв з дисциплiн
випусковiй
VI кафедрi
каф
<<IHXeHepii харчового виробництва). Методичнi матерiали
розробленi

-

в

на

з

вiдповiдно до встановлених вимог, мiстять робочу програму, опорнi конспекти
лекцiй, методиIIнi рекомендацiй для проведення лабораторних та практичних
занять, комплекснi контрольнi роботи, тести поточного та пiдсумкового
контролю,
UJIru, rrelJeJrrк
перелiк рекомендовано1
лlтератури, критер11 оцlнювання
оцiнювання знань
рекомендованоТ лiтератури,
здобувачiв.
вачiв.
,ЩЛЯ ЗабеЗПечення якiсноi пiдiотовки фахiвцiв викладачами випусковоi
КафеДРИ <<IНЖенерii харчового виробництва> видаються пiдручники, навчальнi
ПОСiбНиКиFконспекти лекцiй i методичнi рекомендацii. Тiлъки за ocTaHHi 2 роки
З ДИСЦиПлiн професiЙноi та практичноi пiдготовки для здобувачiв вищоi освiти
НаПРяМУ пiдготовки 6.051701 <Харчовi технологii та iнженерiл> було видано
пiдрУчник <<Стандартизацiя, метрологiя, сертифiкацiя та управлiння якiстю.
Баль-Прилипко Л.В., Слободянюк Н.М., Полiщук Г.€., Паска М.З., Бурак В.Г./
- Киiв I-Щ <Компринт), 2017 57З с.> (украiЪською та англiйською мовою),
навчальний посiбник <<те
вчого призначеннrI.
tогiя продуктiв

-
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конспектiв лекцiй.

Комiсiя звертае уваry на необхiднiсть продовжити роботу щодо

пiдготовки пiдручникiв та навчмьних посiбникiв вiдповiдного профiлю для
здобувачiв напряму пiдготовки 6.051701 <<Харчовi технологii та iнженерiл>,
рекомендованих Вченою радою ШНЗ (ХШУ)
4.3 Методичне забезпечення пiдготовки курсових робiт та проектiв
Навчальним планом пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти напряму

пiдготовки б.051701 _<<Харчовi технологii

та

iнженерiя>

за

першим
(бакалаврським) piBHeM передбачено виконаннrI курсовоТ роботи з дисциплiни:
<<Технологiя води та водопостачанflя>) (8 семестр) та курсових проектiв з
дисциплiн <<Теоретичнi основи технологiТ харчових виробництв> (4 семестр),
<<Технологiя м'яса, м'ясопродуктiв та рибп> (5 семестр), uПроцеси та апарати
харчових виробництв>> (б семестр), <<Технологiчне обладнання харчовоi
промисловостi>> (7 семестр).
Актуальнiсть
практична
спрямованiсть курсового
проекту
забезпечуеться кафедрою. Розроблено методичнi рекомендацii щодо ix
виконаннrI, якi розкривають ocHoBHi вимоги до окремих роздiлiв, оформлення,
ПОДання, ВкJIЮчають критерii оцiнювання та захисту. Теми курсових робiт та
проектiв розглядаються i затверджуються на засiданнях випусковоi кафедри i
вiдповiдають напряму дослiджень потребам пiдприемств галузi. Головне
ЗаВДаннrI курсовоТ роботи та проекту навчити здобувачiв самостiйному
вирiшенню поставлениХ завдань у галузi харчовоi промисловостi та переробки
сiльськогоспо@рськоi продукцiТ. ,
З МеТою якiсноi пiдготовки курсових робiт та проектiв викJIадачами
ВИПУСкоВоi кафедри розробленi методичнi рекомендацiТ щодо ik виконанЕя, що
мiСтЯть Тематику, рекомендований змiст роботи, ocHoBHi вимоги до роздiлiв
роЗрахунково-пояснюв€tльноi записки, оформлення, поданнrI та захисту, список
лlтератури, критерiТ
критерiТ оцiнювання.
оцiнювання. Bci
РекоМендованоr дJuI оrrрацювання лiтератури,
рекомендованоТ
здобувачi на 100 % забезпеченi методиIIними матерiалами.
Методичнi рекомендацii розробленi згiдно встановлених вимог щодо ix
СТРУКТУРИ Та Змiсry
складають 75 % електронного ресурсу методичних
матерiалiв дисциплiн навча-пьного плану напряму пiдготовки б.051701 <Харчовi
технологiТ та iнженерiл> у ШНЗ (ХШУ).

i

i

i

НаУКОва бiблiотека Щержавного вищого навчЕuIьного

закJIаду

<<ХерсонськиЙ державrцай аграрний унiверситет>> е однiею iз найбiльших
бiблiотек вищих аграрних закладiв освiти Украiни. Фонд бiблiотеки становить
ПОНаД 1 млн. примiрникiв, iз них пiфучникiв i навчальних посiбникiв - понад
З00 тис., науковоi лiтератури - понад 604 тис.
Щорi_чне оновлення фонду бiблiотеки унiверситету новою навч€tльною та

наУковою лiтературою дJuI пiдготовку здобувачiв

з

напряму пiдготовки

6.051701 <<Харчовi технологiТ та iнженерiл> складае З0 %. На момент перевiрки
У бiблiотечному фондi с в наявностi фаховi перiодичнi видання, виписанi на
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l0
поточниЙ 2Ol9 piK 5
журналiв зокрема: <Зерновi корми та комбiкорми),
"Йr"
<<Масложировий комплекс>, <<СадГвництво i виноградарство, технологii i
iнновацiТ>>, <<TexHiKa i технологiя АПК>>, <<Харчовик>.
Бiблiотечне обслуговування читачiв tIроводиться у 1читальному заrri на
75 МiСЦЬ. МеРежа Internet, поряд з друкованими та iншими джерелами
iнформацii, стае невiд'емною частиною iнформацiйних pecypciB бiблiотеки.
KyPcoBi РОботи та проекти виконуються з використанням комп'ютерноi
ТеХНiКи та пакетiв прикJIадних про|рам. ,Що керiвництва курсовими роботами та
ПРОеКТаМИ ЗалУченi провiднi викJIадачi кафедри, серед яких досвiдченi
викJIадачi - професори, доктори технiчних наук, доценти, кандидати наук.

КОмiСiя дiйшла висновку, що тематика

та методичне

KypcoBIж робiт та проектiв вiдповiдають чинним вимогам.

4.4 Про.рама практичноi пiдготовки
практична пiдготовка здобувачiв е закiнченим етапом

забезпечеЕнrI

i

важливою
частиною пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв.
Навчальним планом напряму пiдготовки 6.051701 <Харчовi технологii та
+
iнженерiя>>- передбачено шроходженнrI навчzlльних практик у четвертому
ceMecTpi i виробничоТ у шостому ceMecTpi.
ДПя навч€Ilrьно-методичного забезпечення практичноi пiдготовки
випусковою кафедрою <<Iнженерii харчового виробництва) розроблена
наскрiзна програма практик (навчалънi i виробнича), якi розкривають мету i
завдання, загапьнi питання органiзацii, керiвництва, контролю та захисту з

практики 1 методичн1 рекомендацii щодо

ik

проходження.

Yci

здобувачi

забезпеченi програмами i базами практик на 100 %.
прохоjцження практик передбачено на харчових пiдприемствах, з якими
укладенi та пiдписанi вiдповiднi угоди (договори) про проходження практики:
ТМ <<Тягiнськi ковбасш> (договiр }Г, 3 вiд 12.09.20|7 р. на 20l7-2O2O рр.);
ПП <Урсуленко> ТМ (оСА> (договiр J\Гэ б вiд 05.04.2018р. на 2018-2021 рр.);

9

ПрАТ

<<Херсонський хлiбокомбiнаu> (договiр Ns
вiд |2.о2.2о18 р
на 2018-202I рр.); ПрАТ <<Миронiвський хлiбокомбiнат>> (ТМ <<Наша рябa>)
(ДОГОВiР ]ф 2 вiд 07.09.20t7 р. на 2017-2020 рр.); ПрАТ <<KaxoBcbKi ковбаси>
(договiр м 11 вiд 14.10.2017 р. Ha2017,2020 рр.); тоВ <<Гаврилiвськi курчата))
(договiр J\b 17 вiд 22.02.20L7 р. на 20117-2о20 рр.); тоВ <<Жовтневi ковбаси>
(договiр JЪ 18 вiд tЗ.09.20|7 р. на 2Оlr7-2О2О рр.); ГIАТ <<Новотроiцький

маслозавод> (договiр ]ф 19 вiд 18.11 .2017 р. на 2OI7-2O20 рр.);
шI <<Херсонський науково-виробничий центр стандартизацii, метрологii
та сертифiкацiТ> (договiр J\b 9 вiд 04.12.20I8p. на 2018-2021
рр.) та iншi.

керiвники практик здiйснюють контроль якiсного

проходження
практики. Iнформацiя пво регламент практики, наявнiсть програм i основних
баз проходження практики наведено в акредитацiйнiй справi.
комiсiя перевiрила i пiдтверджуе наявнiсть розроблених про|рам практик
та методичних рекомендацiй щодо
проходження здобувачами напряму

ii
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Атестацiя випускникiв
Засоби дiагностики якостi вищоi освiти здобувачiв напряму пiдготовки
6.051701 <<Харчовi техцологii та iнженерiя> визначають вимоги до атестацii
4.5

виtlускникiв у формi проведеннrI комплексного квалiфiкацiйного iспиту.
Випусковою кафедрою <<IнжеТrерii харчового виробництва>> розроблена
про|рама щодо проведення комплексного квалiфiкацiйного iспиту.
Дтестацiя здобувачiв вищоi освiти здiйснюеться екзаменацiйною
комiсiею згiдно наказу ректора унiверситеry J\b 7614 вiд 19 березня 2019 р.

Васновок. Експертна комiсiя вiдзначае, що органiзацiйне Та
навчально_методичне забезпечення навчальних дисциплiн З наПРЯМУ
пiдготовки б.051701 <d(aрчовi технологii та iцженерiп> за BciMa ск.падовими
вiдповiда€ вимогам лiцензiйних умов провадження ocBiTнboi дiяльноСтi
закладiв освiти у сферi вищоТ освiти та .Щержавним вимогам до акреДитацii
напряму пiдготовки б.05170L <<Харчовi техцологii та iнженерiя>> i забезпечУе
державну гарантiю якостi освiтнього процесу.

Кчдрове забездечення освiтнього процесу
За пiдготовку здобувачiв вищоi освiти вiдповiдае група забезпечення З
напряму пiдготовки 6.051701 <Харчовi технологii та iнженерiл>.
Ексгlертна комiсiя встановила, що професорсько - викладацький скJIад,
який здiйснюе пiдготовку фахiвцiв за напрямом пiдготовки 6.051701 <Харчовi
технологii та iнженерiя>> в ШНЗ (ХДАУ> формуеться у вiдповiдностi з
акредиtацiйними вимогами щодо надання ocBiTHix послуг у сферi вищоТ освiти
та вiдповiднодо Лiцензiйних умов провадження ocBiTHboT дiяльностi закладiв
освiти, затвёрджених Постановою КМУ вiд ЗO.t2.20|5 р. J\Ъ 1187 (зi змiнами та
доповненIuIми вiд 10.05.2018 р.).
Станом на 28 травня 20119 р. на бiолого - технологiчному факультетi з
напряму цiдготовки 6.051701 <<Харчовi технологii та iнженерiя> навчаеться
12 здобувачiв вищоi освiти денноi форми навчання.
Груuа забезпеченнrI пiдготовки фахiвцiв за напрямом пiдготовки
б.051701 <<Харчовi технологiТ та - iнженерiл> скJIадаеться з науково
педагогiчних працiвникiв у кiлъкостi 8 осiб, для яких ДВНЗ (ХДАУ> е
основним цлiсцем роботи i якi вiдповiдають за проведення освiтнього процесу,
мають стаж науково - педагогiчноi роботи понад 2 роки та рiвенъ науковоi та
професiйноi активностi не менше чотирьох показникiв, який засвiдчуеться
виконаннrIм необхiдних пок€вникiв та результатiв з перелiчених у пунктi 30
Лiцензiйних умов (затверджених Кабiнетом MiHicTpiB вiд 10.05.2018 р. Jф 347) 1
не входять до жодноТ iншоi групи забезпеченнrI унiверситету, або iншого
закJIаду вищоi освiти у поточному ceMecTpi. Частка науково-педагогiчних
працiвникiв iз вченим званням та (або) науковим ступенем, що входять у групу
забезпечення становитъ - 75 % (6 осiб) при нормативi 60 Оh, частка науковопедагогiчних працiвникiв iз науковим ступенем доктора наук становить |2,5 О/о
S.
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Експертна комiсiя, використовуючи первиннi документи вiддiлу кадрiв
унiверситету, перевiрила достовiрнiсть наведеноi в акредитацiйнiй справi
iнформацii про якiсний скJIад науковrпедагогiчних працiвникiв кафедр
унiверсИтету, якi забезпечують освiтнiй процес за напрямом пiдготовки
6.051701 <<Харчовi технологii та iнженерiл>.
Ана-гriз iнформацiТ показуе, що пiдготовку проводять 29 осiб, iз них
8(27,6%) - докторiв наук, професорiв та 19 (65,5 %) кандидатiв наук,
доцентiв. Частка науковс-педагогiчних працiвникiв, якi працюють за основним
мiсцем роботи становить 96,55 Yо, за сумiсництвом З,45Уо.
ЕКСпертна комiсiя перевiрила розрахунок показникiв, визначених дJuI
забезпечення виюIадання лекцiйних годин дJuI здобувачiв пертIтого
(бакалаврського) рiвня вищоТ освiти за напрямом пiдготовки 6.051701 <<Харчовi
технологiт та iнженерiя>> та констатуе, Що кiлькiсть лекцiйних годин цикIIу
професiйноi та практичноi пiдготовки навч€UIьного плану напряму пiдготовки
6.051701 (оtарчов1
o.U)r/Ul
<<Харчовi технологl1 та iнженерiл>,
шженерlD), якi
якi викладають доктори наук,
ПРОфеСОРи скJIадае 14,0 %, d загальний обсяг лекцiйних годин за весь перiод
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти напряму пiдготовки 6.051701 <<Харчовi
технологii та iHжeHepiD) скJIадае 27,6 %, що вiдповiдае вимогам Лiцензiйних
умов наданнrI ocBiTHix послуг у сферi вищоi освiти на першому
(бака_тrаврському ) piBHi.,

Комплектування кадрового сýладу вiдбуваетъся вiдповiдно до вимог
вищоi школи на конкурснiй ocHoBi. Станом на 30.05.2019 р. штатна чисепьнiстъ
науково педагогiчного складу вигцrсковоi кафедри iнженерii харчового
виробнйцтва становить 8 осiб, якi працюють на постiйнiй ocHoBi, в тому числi
1 (12,5 %) добтор наук; 5 (62,5 О/о) доценти, кандидати наук; 2 (25 %)
викJIадачi беj наукового ступешI i вченого звання.
комiсiя констатуе, що Bci науково-педагогiчнi працiвники маютъ
вiдповiдну ocBiTy, науковий ступiнь та вчене зваЕня, необхiдний стаж роботи та
HaykoBi публiкацiт за фахом, пройшли пiдвищення квалiфiкацiт за ocTaHHi
5 poKiB, що пiдтверджуеться необхiдними документами.
загальна кiлъкiсть публiкацiй випусковоi кафедри - 22, в тому числi
HayKoBi cTaTTi - 18, патентiв на корисну модель - 4; участь у конференцiях - 20.
Комiсiя рекомендуе продовжити практику пiдвищення кваrriфiкацii та
стажування викJIадачiв випусковоТ кафедри <<Iнженерii харчового виробництва>>
на провiдних пiдприсмствах харчовоi промисловостi, наукових закладах
iнженерно-технологiчного спрямування, пiдготовку науково-педагогiчних
кадрiв випусковоТ кафе ,ри через захист кандидатсъких та докторських
дисертацiй вiдповiдно до профiлю випусковоi кафедри.
ВасновоК Експертна комiсiя пiдтверджу€l що показники кадрового
забезпечення з пiдготовки фахiвцiв напряму пiдготовки б.051701 <<Харчовi
техцологii та iнженерiя>> вiдповiдають вимогам Лiцензiйних умов надання
ocBiTHix послуг у сферi вищоI освiти першого (бакалаврського) рiвня.
якiсний ск.лад науково-педагогiчних працiвникiв, якi проводять освiтнiй
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процес за ступенем бакалавра, вiдповiдае акредитацiйним вимогам i
забезпечу€ державну гарантiю вищоi освiти.
б. Матерiально-технiчне

забезпечецня ocBiTHboi дiяльностi
унiверситет мае потужну матерiально-технiчну 6*у, яка забезпечуе
якiстъ освiтнъого процесу та задовольняе соцiально-побутовi потреби
викJIадачiв та здобувачiв ЩВНЗ (ХДАУ).
Експертна комiсiя перевiрила оригiна-гlи документiв, якi засвiдчують
право на використання навч€LllьЕих примiщень .ЩРНЗ (ХДАУ>>. Згiдно з ними
Загальна площа примiщень складае 53961,8 ,'. Загальна площа навчЕlJIъних
примiщень
27L52,1 ,', що стаЕовитъ |2,48 м' навчальноI площi на одного
здобувача та вiдповiдають технiчним вимогам. Показники матерiально
технiчного та iнформацiйного забезпеченнrI унiверситету наведенi в роздiлi 3.4

-

акредитацlино1 справи.

ЗдОбУвачi вищоi освiти .Щержавного вищого навч€шьного закJIаду

<<Херсонсъкий державний аграрний унiверситет>) навчаються у 5 навчальних
корrтусах загаJIъною площею 34681 п,t' i ,rрожив€lють у 5 гуртожитках, (житлова

Площа яких складас t7346,

якi

ryртожитком,
сшп 42-L2|-4719-88.

8,'),

що дае можливiсr" i00 %

забезпеченнrI
нормам

вiдповiдають iснуючим санiтарним

матерiально-технiчноi бази унiверситету, oKpiM навч€uIьних корпусiв i
ryРТОЖИТКiв, Входять наукова бiблiотека з читЕuIьними залами заг€}льною
ПЛОщею 1050 м2 (у тоI\,fу числi 93,6 м2 - читЕuIьна зала); три спортивних з€tли
загальЁою площею !347,7^м2; glяцiон площею 6400 м',-iдаrr"iя, 3 буфети;
актова заJIа rrдющею бl2 м2, водна Ётанцiя на р. Днiпро площею 47L *'; ,р"
проблемнi irауково-дослiднi лабораторii, три музеi, полiгон механiзацii i
ОХОРОНИ пРацi, вiдокремлениЙ структурниЙ пiдроздiл база вiдпочинку кКолос>>
на березi Чорного моря.
,,ЩеРЖавнi вимоги щодо cTBopeHHrI безперешкодного життевого
середовища для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населеннrI
реалiзуються в ШНЗ (ХДАУ) згiдно нак€ву J\b 213lб.i вiд 20.||.2017 р. <Про
ПРОВедення обстеження будiвель ДРНЗ (ХДАУ) щодо виконання вимог Г[пану
заходiв з реалiзацii НацiональноТ стратегii у сферi прав людини).
лекцiйнi аудиторii, навч€ulьнi кабiнети та лабораторiт, що
ВИКОРИСТОВУЮТьСя В ocBiTHboMy процесi здобувачiв напряму пiдготовки
6.051701 <<Харчовi техцологii та iнженерii)> оснащенi сучасними технiчними
засобами наВЧання та електронними засобами зв'язку, до складу якого входять
ЗаСОбаМи
ДВа КОМП'ютерних кJIаси з 2З посадковими мiсцями з доступом до мережi
Internet. .Щля забезпечення освiтнього процесу використовуються комп'ютернi
ПРОГРаМи. (Microsoft Ехе1, Microsoft Access), п'ять мобiльних мультимедiйних
КОмплексiв з доступом до Internet, лок€tпьноi мережi науковоi бiблiотеки
ik одночасне використання в навчЕlльних
унiверситету, що забезпечуе
аудиторiях на 60 %.
,Що

ъ---/__---_ ,4
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ЗаДiЯнi'спецiалiзованi кабiнети

""dfi::i:IJ"#r"Жi
- Лбораторiя якостi молока i молочноi.

i

лабораторii, якi

28 (60м2), яка оснащена термостатом продукцii головний корпус, ауд.
Tc-izBo СГrv;-;"тяжною шафою,
редукт€}зником, водяною
уL-з2,
установкою NIя титрування,
9:..1,
центрифугою, бiлкомiром БМЦ
реду*.Ь""*ом
Р-2, вагами електронними
FЕN-600, вагами влкт-sо0, ва.ам* "ru"rrопробними
смп-84, апаратом
Сокслета, мiкроскопом мБс_2, u"*i.uro|oм
молока АМ-2, стерилiзатором,
СеПаратором <<МЪтор сич сlцvь,
муляжами сирiв i
;НПТ#fiiЖrЖ,МаСЛq
J\Ъ

-

Навчалъна лабораторiя технохiмiчного
контролю продуктiв харчуванIuI
ГОЛОВНИЙ *P]Y::_1L1_
(Т,а3
яка оснаrцена фоrо.rr.оrроколориметром
_1]
кФк-2, вагами технiчнйми
''), ,,."rр"фугою
ВЛТК,-i'iо,
оПн-8, обладнанням дjul
титруванIUI, водяною банею LM,2,
мiфскопами
26:,о, термостатом
сухоповiтряним, шафою сушильною
ТЕRЙоLАВ ZцtзSо,
посудом i
реактивами, столом лабораторним, шафою витяжною.
Нбвчалъна лаборu,оli" контролю якостi
та безпеки харчовоi продукцiТ
головний корпус, аУл, Nэ 75 (42,О,';,
осш}щена апаратом Коха, автоклавом
лабораторним,. набором
"nu
"iЙреа*r""i" для ветсанекспертизи м'яса, банею
водяною LM,2, термостатопг_ТС-1/80
вагами технiчними влтк-500,
ВагаМи елекТронНиМи FЕN-б00,
холоДио"r."по*, цеНТрифУгою оПН-8,
термостатом ТС 80_ 1 1,, мiкроскопами
xS 2610 та тръома рН-метрами.
- Навчальна лабораторiя кулiнарноi
етнологii та фiзiологii гiгiени
харчуваншI головний корпус, ауд.
ЗVi i+ (42 м2),
о."Йна м'ясорубкою
еЛеКТРИЧНОЮ'
"nu
СУХОПОВirРr"Й*,
JePMocTaToM
вагами ВЛТк_500, комплектом
лабораторного Ъбладнапня, мулътимедiйним
проектором, мiкроскопами xs
26 l 0, ваГами елеКтронниМи
FЕN-бOО, -;;Й;;;фуrоr,^.rо"rо.
електричною.
Територiя,

xS

"irir"",

-

сЬ,

i

будiвлi та пр.имiЦе"*;i;ерситету
вiдповiдають дiючим
вимогам законодавства
сферi пожежноi

ЗаХИСТУ' КО"РО",o
еКСПЛуатацii.

у

За

ДiЯЛЪНiСТЮ

Та

i

техногенноi безпеки, цивiлъного

4дчgдлgrчдD
Jrvrl
"iд.rо"iдають умовам

безпечнот

таким чином примiщення
для проведення_ навч€tлъного процесу повнiстю
вiдповiдають лiцензiйним вимогам
i
та споруди)).
";";; юн.z2.З-g7 <Громадсъкi будiвлi

васновок: матерiально-технiчна база
Щержавного
навчального закпаду <<херсонський

вищого

харчового виробницiваr, дозволя€
проводити

процес

державний аграрний унiверситет>
вiдповiдае чинним вимогам
наданшя
до
ocBiTHix послуг у сферi вищоi
освiти, Оснащення спецiалiзованих
кабiнетi" *чйр"
_

ПiДГОТОВКИ ЗДОбУВаЧiВ Напряму
iнженерiя>) на достатньомурiвнi.

<<Iнженерii

"чJ"lrr""И
пiдготов*" o.osrz0l <<харчовi
технологii та

Експертпа комiсiя рекомецдуе продовжити
роботу щодо оновленця
матерiальirьтехнiчноi баiц вип{сц}воi
ка
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7.

Якiсть пiдготовки здобувачiв вищоi освiти

.

7.| Показники успiшностi
Вiдгlовiдно до навчztльного плану пiдготовки бакалаврiв напряму
пiдготовки 6.051701 <<Харчовi Технологii та iнженерiл> здiйснюеться
пiдсумковий контроль знань здобувачiв. ,Щля перевiрки якостi знань викладачi
мають Bci gеобхiднi матерiали: комплекснi контрольнi роботи, TecToBi завданrrя,
екзаменацiйнi бiлети, критерii оцiнювання знанъ.

Експертною комiсiею перевiрено резулътати контролю знань

за
вiдомостями екзаменацiйних сесiй, якi засвiдчують, що здобувачам надаеться

достатнiй piBeHb теоретичних знань

i

практичних навичок

з

дисциплiн
cecii

навчЕLIIьного плану. Показники успirшrостi за результатом екзаменацiйноi
(7 семестру) скла-гlи абсолютну успiшнiсть - 100,0 Ой, якiсть - 80,77 О^.

PiBeHb пiдготовки здобувачiв оцiнено на пiдставi результатiв виконання
здобувачами вищоТ освiти комплексних контрольних робiт (ККР), результатiв
екзаменацiЙноi cecii, звiтiв з виробничоI практики, курсових робiт та проектiв.
У перiод роботи ёкспертноi KoMicii згiдно розкладу, затвердженого ректором ШНЗ (ХДАУ> було проведецо виконання ККР за такими дисциплiнами:
фiлософiя; безпека життедiяльностi та основи охорони працi; стандартизацiя,
метрологiя, сертифiкацiя
управлiння якiстю; технологiя м'яса,
м'ясопродfктiв та риби.
,.Що виконання комплексних контрольних робiт були залуrенi здобувачi
4 курсу,
кiлъкостi |2 осiб, денноi форми навчання, якi навчаються за
напрямом пiдготовки 6.051701 <<Харчовi технологii та iнженерiл>. Один
здобувач Малишак С.С. вiдрахований за невиконання вимог навч€uIьного плаЕу
та графiку навц€tпьного процесу згiдно наказу J\Ъ 150 вiд 15.05.2019 р. Варiанти
ККР, якi гrредставленi кафедрою <<Iнженерii харчового виробництва),
вiдповiдають встановленим вимогам, iх змiст дае змоry визначити piBeHb
здобутих навичок та BMiHb здобувачами вищоТ освiти з програмного матерiагry
конкретноi,дисциплiнип здобувачi виконув€uIи ККР впродовж 2 академiчних
годйн. Резулътати виконаннrI ККР оцiнюва-гrи згiдно з розробленими

у

критерiями.

+

Комiсiя перевiрила покzlзники успiшностi, що наведенi в акредитацiйнiй

справi i всцановила об'ективнiсть оцiнки знань здобувачiв.

7.2

Контрольнi вимiрювання залишкових знань здобувачiв вищоТ
освiти

Експерти ознайомилися

з

матерiалами
результатiв виконаннrI
здобувачами комплексних контрольних робiт пiд час самоанаrriзу. Струкryра i
змiст ККР вiдповiдають встановленим вимогам. Завданrrя мiстять програмнi
матерiа-ши з дисциплiн, що вивчаJIись. Згiдно затвердженого графiку проведеншI
комплексних контрольних робiт здобувачами вищоi освiти за напрямом
пiдготовки б.051701 <Харчовi технологii та iнженерiя> були здiйсненi замiри
знань з навч€Ilrьних дисциплiн рiзних циклiв, а саме: цикл загальноi пiдготовки
<<Фiлософiп> 28.05.2019 р.,
фундаментальнс$, пiдготовки <<Безпека
Голова експертноi KoMicii
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життедiяльностi та охорона працЬ) 28.05.2019 р., цикл професiйноi пiдготовки
<<Стандартизацiя, метрологiя, сертифiкацiя та управлiння якiстю>> 29.05.2019 р.,
<<Технологiя м'яса, м'ясопродуктiв та риби>> 29.05.2019 р. Резулътати перевiрки

експертами виконання здобувачами комплексних конц)ольних робiт
характеризув€tJIись тац4ми покЕвниками: з цикJIу загальноi пiдготовки
абсолютна успiшнiстъ склала 100 %о, якiсть навчаннrI - 58,33 О/о; з циклу
фундаментаrrьноI пiдготовки абсо;tютна успiшнiсть скJI€}ла 100 Уо, якiсть
навчання
%,

-

9|,67

О/о;

з цикJIу професiЙноi пiдготовки вiдповiдно 100 Yо та 75,0

перевiрки рiвня знань здобувачiв експертна комiсiя використовувала
пакети ККР, розробленi викладачами ШНЗ (ХДАУ>. Результати контрольних
замiрiв з€tпишкових знань здобувачiв наведенi в додатку А.
Комiсiя пiдтверджуе результати перевiрки замiрiв з€uIишкових знань
здобувачiв за напрямом пiдготовки 6.051701 <Харчовi технологii та iнженерiл>
з дисциплiн, якi поданi у зведенiй вiдомостi констатуе, що абсолютна
успiшнiсть виконаних ККР з Bcix циклiв пiдготовки становить 100 %, якiсть
навчанIuI -75,0 О/о, що вiдгrовiдае встановленим вимогам до акредитацii.
,Щля

i

-

7.3

Якiсть курсових робiт та проектiв
Навчальним планом пiдготолки здобувачiв передбачено виконаннrI
KypcoвlD( проектiв з дисциплiн <<Теоретичнi основи технологiЙ харчових
виробництв>> (абсолютна успiшнiсть 100 О/о, якiсть 69,2З О% i середнiй бал 4,0),
<<ТехнологiЯ м'яса, м'ясних продуктiв та риби>> (абсолютна успirшriсть 100 О/о,
якiсть '76,92 % i середнiй бал 3,62), <<Технологiчне обладнання харчовоi
промисловостiр (абсолютна успiIшliсть 100 О/о, якiсть 84,62 ОА i середнiй бал
4,15), кПроцеси та апарати харчових виробництв>> (абсолютна успiшнiсть
I00Yo, якiсть 6|,54 % i середнiй бал З,77) та проведення 3 практик: навчальноi
(другиЙ семестр 3 кредити еКТС, 4 семестр 2 кредити еКТС); виробничоi
(6 семестр 5 кредитiв еКТС).
Абсолютна успiшнiсть захисту курсових проектiв 100 %. Експертами

вибiрково перевiрено 20 О/о загаsьноi кiлькостi проектiв, а саме по 2 проекти з
кожноi дисцигrлiни та.6 звiтiв з виробничоi практики (46 О/о вiд загальноi
кiлькостi здобувачiв).
Перевiрка експертною комiсiЪю якостi виконання курсових робiт та
пРоектiв пiдтвердили iх перспективнiсть, вiдповiднiсть сучасним проблемам в
ГалУзi харчрвоi промисловостi, але необхiдно акцентувати уваry на доцiльнiсть
ПРОВеДення контролю безпеки продукцii згiдно вимог НАССР, а графiчна
частина у курсових проектах повинна мiстити три листи формату At, в яких
необхiдно вiдобразити компонування виробничих примiщень з розташуванIuIм
обладнання цехiв вiдповiдно до завданнrI.
Комiсiя перевiрила якiсть звiту
виробничоi практики здобувачiв
(бакалаврського)
першого
рiвня, щодо повноти вiдображеннrl у звiтах основних
програмних питань практики, насиченостi звiту iнформацiйним матерiалам,

з

Голова експертноТ KoMiciT

Л.В. Пешук

l7

зроблених висновкiв i пропозицiй. об'ективнiсть оцiнок щодо курсових
проектiв та звiтiв пiдтверджуеться несуттевою
розбiжнiстю.
направлення здобувачiв на практику оформлено Hakzrзoм по
унiверситету,

де визначенi термiни проведеннrI, пiдприемства та установи на яких
проводиться практика. Аналiз перевiрених експертами звiтiв з практики
дозволило зробити KoMicii висновок щодо ix вiдповiдностi програмi .rpuor"o",u
об'ективностi оцiнок. Розбiжнiсть в оцiнках в межах нормативу.

Васновок Ексrrерr"а комiсiя констатуе, що якiсть пiдготовки
здобувачiв напряму пiдготовки 6.050701 <<Харчовi технологii та iнженерiл>
вiдповiдас Лiцензiйним вимогам щодо надання освiтцiх пос.пуг та
Щержавним вимогам щодо акредитацii'.
8.

Перелiк рекомепдацiй контролюючих органiв та заходи щодо iх
впровадженця

,Щержавний вищий навчалъний закJIад <<Херсонський державний аграрний

здiйснюе пiдготовку бакалаврiв з напряму пiдготЪвки
"Харчовi технологii та iнженерiя" галузi ."u"i 05:t7 ''Харчова

унiверситет>>
6.051701

промисловiсть та переробка сiльсъкогосподарськоi продукцiТ", згiдно лiцензii
(вiдомосТi про правО здiйснентrя освiтньоi дiялъ"о.ri
у'сферi вищоТ освiти)
HaKztзoM МОН J\Гsl683-л вiд 03.07.2015
року.
Наразi ,Щержавний вищий навчальний заклад <<Херсонський державний
аграрний унiверситет> проходить первинну акредитацiю напряму пi!готовки
6.051701 "Харчовi технологii та iнженерiя" галузi знань - оsiZ ''Харчова

промисловiсть#а переробка сiльськогосподарськоi продукцii'О. ToMy.uy"i*"r."
(приписiв)-кdнтролюючих державних органЬ, а також претензiй Йр"д""""" i
фiзичних осiб, щодо наданнrI ocBiTHboT послуги унiверситетом здобувачам iз
напряму пiдготовки 6.051701 "Харчовi технологii та iнжЪнерiя'' не було.
8. 1 Загальнi висновки та пропозицii

Експертна комiсiя вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 07.05.2019 р. J\Ъ 454-л у перiод з 28 .rо Ъо травЕя 20lg
ръ*у
проводила акредитацiйну експертизу напряму пiдготовки 6.051701 <Харчовi
технологiТ та iнженерiю> з галузi знанЬ 0517 <<Харчова промисловiсiь та
переробка сiльськогоgподарсъкоI продукцiЬ> у Держu""оrу вищому
навч€шьному закладi <<херсонський державний аграрний
унiверситет). н;
пiдставi поданиХ на акреДитацiю матерiалiв безпосЪрЪд""о Ъ .u*пuдi освiти,

комiсiя дiйшла таких висновкiв:

j

З ПiДГОТОвки здобувачiв вищоТ освiти напряму пiдготовки
Poý_oru
б.051701 <<Харчовi технолоГii та iнженерiя>> на першому (бакалаврському) piBHi
вищоi освiти здiйснюеться на належному piBHi;

-

акредитацiйнi матерiали, поданi

представленi в повному обсязi;
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- стан кадрового,

матерrально-технlчного, навчzLiIьно-методичного та
iнформацiйного забезпечення освiтнього процесу, соцiальна iнфраструктура
загаlrом вiдповiдають встановленим вимогам щодо заявленого рiвня пiдготовки;
- навч€Llrьний план, робочi програми дисциплiн, методичне забезпечення
освiтнього процесу, piBeHb та якiсть знань здобувачiв вiдповiдають
встановленим квалiфiкацiйним вимогам;

-

результати перевiрки комплексних контрольних робiт, KypcoBID(
проектiв, звiry з виробничоi практики вiдповiдають встановленим вимогам;
- навч€tпьний закJIад спроможний здiйснювати освiтню дiяльнiсть,

повlязану з пiдготовкою здобувачiв вищоi освiти напряму пiдготовки 6.051701
<<Харчовi технологii та igженерiя> г€tлузъ знань 0517 <<Харчова промисловiсть та
переробка сiлъськогосподарськоI продукцii> на першому (бакалаврському)
l
piBHi вищоi освiти.
На пiдставi проведеноi акредитацiйноI експертизи експертна комiсiя
вiдзначила? що вимоги до акредитацiТ напряму пiдготовки б.051701 <Харчовi
технологii та iнженерiл> за зазначеним першим (бакалаврським) piBHeM
витриманi та гарантують якiсть державноТ освiти.
Разом з тим, експертна комiсiя рекомендувала керiвництву унiверситету.

Активiзувати роботу з формуванням iнтерактивних навч€Lпьнометодичних комплексiв дисциплiн, що сприятиме активiзацii освiтнього
1.

процесу та пiдвищення мотивiзацii здобуття знань здобувачами.
2. Посилити iнтеграцiю з виробництвом, звернути уваry на необхiднiсть
пiдвищення квалiфiкацii не лише в навч€Lпьних закJIадах (4З,7 %о викладачiв
пройшliи пiдвищення квалiфiкацii
НУБiП), а
на пiдприемствах для
вдоскон€tJIенн.ь професiйноi майстерностi, а також через аспiрантуру та
докторантуру.
3. Продовжити робоry з пiдготовки та публiкацii статей
фахових
HayKoBlD( виданнях та у виданнях, що входять до мiжнародних
науковометричних базах iз тематики дисциплiн, якi забезпечують формування
!vF
фахових компетентностей здобувачiв вищоТ освiти, а також приймати участь у
мiжнародних проектах.
4. ВдосконЕLIIити роботу з
методичного супроводу курсового
проектуванIш за рахунок сучасншt лiтературних джерел, вимог щодо якостi та
безпечностi продукцiТ (принципiв НАССР), полiпшення графiчного

у

й

у

вiдображення технологiчних процесiв харчових продуктiв, зазначених у
завданнi конкретних KypcoBI,D( проектiв.
5.Рекомендувати вдоскон€tпювати матерiально-технiчне забезпечення
освiтнъого процесу сучЕсним обладнанням, тест-системами та реактивами дJIя
пiдвищення якостi пiдготовки здобувачiв, якi вiдповiдають мiжнародним
стандартам

освiти.

-

б. Пiдвищити ефективнiстъ науковоi роботи здобувачiв вищоi освiти,

враховуючи iнтеграцiю ocBiTHboi системи УкраiЪи до европейського ocBiTHbo наукового простору, для обЦрунтування та реалiзацii HoBiTHix технологiй
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переробки сiлъсъкогосподарськоi сировини, а також вдосконалення
ocBiTHboT,
методичноi та iнформацiйноТ ik пiдготовки.

Вuсновок: поданi експертнiй KoMiciT оригiнали документiв,
що
характеризують Щержавний вищий начальний заклад ,,х"р.о"ський

дерлсавний аграрний унiверситет)), пiдтверлжують можливiсть
навчальцого закладу забезпечити пiдготовку здобувачiв вищоi освiти
напряму пiдготовки 6.051701 <<Харчовi технологii та iнженерiя>>о

формуванця коцтингенту здобувачiв вищот освiти за зазначеним напрямом
пiдготовrси, що здiйснюсться вiдшовiдно чинному законодавству

без

порушець.

Голова експертноi KoMicii:

наук, професор

Л.В. Пешук

Член експертноI KoMicii:

професор кафедри бiохiмiТ, мiкробiологii
та фiзiологii харчування
Одеськоi нацiоналъноi академiТ харчових тех
доктор техfiчних наук

З експертними висIIовками ознайомлений
Ректор Щержавного вищого навч€шьного
закладу <<Херсонсъкий державний
аграрний унiверситет)>,
доктор економiчних наук, професор

пилипенко

:

Ю.е. Кирилов

llц

Голова екопертноТ KoMiciT

Л.В. Пешук

20
ПОРIВНЯJIЬНА ТАБJIИЦЯ
дотримання кадрових i технологiчних вимог щодо матерiально - технiчного, навчально
методиtIного та iнформацiйного забезпечення ocBiTHboT дiяльностi у сферi вищоi освiти
.Щержавного вищого навчального закладу <<Херсонський державний аграрний унiверситеD)
з Еапряму пiдготовки 6.051701 кХарчовi технологii та iнженерiю>

-

значення frоказника

покrlзника

Наiшrлеrrув aHIш

(норматшу)

(норматшу)

Фактичне значення

Вi.цилення

покЕlзника

фактичного
значенIUI

показника вiд
нормативцого
2

1

1. Наявнiсть

КАДРОВIВИМОГИ

4

J

Започаткування провадження ocBiTHboi дiяльностi

у

закладi освiти

пiдроздilry чи

за

вiдповiдальних
студентiв

кафедри,

пiдготовку

+

+

2. Наявнiсть у склалi пiдроздiпу
чи кафедри вiдповiдальних за
пiдготовку сryдентiв, тимчасовоi
1 доктор
три особи, що
робочоi групи (проектноi) грхтlи мають науковий
технiчних наук,
науково-педагогiчних
з
стчпiнь
таlабо
2 кандидата
J+
працiвникiв, на яку покJIадено
технiчних наук
вчене званнrI
вiдповiдальнiсть за пiдготовку
певною
спецiальнiстю
з. Наявнiсть у керiвника проектнот групи (гаранта ocBiTHbc прогDами):
1) наукового ступеЕя та l або
+
+
вченого'звання за вiдповiдною
або спорiдненою спецiальнiстю
2) наукового сrylФня та вченого

сryдентiв за

званЕя

за

вiдповiдною

або

спорiдненою спецiаrrьнiстrо
З) стqжу науково - педагогiчноТ

та/ або науковоТ роботи

не

менше як 10 poKiB.

+

+

Провадження ocBiTHboi дiяльностi

4. Проведення лекцiй з навчцьних дисциIlлiн науково- педагогiчними (науковими) працiвниками
вiдповiдноТ спецiальностi за основним мiсцем роботи (мiнiмальний вiдсоток визначеноi навч:lJIьним
IuIaHoM кiлькостi годин):

1) якi мають науковий сryпiнь

та/або вчене звання

2) якi мають_ науковий сryпiнь
доктора наук або вчене званшI

50

96,55

+ 46,55

10

27,6

+ |7,6

професора

3) як мають науковий сryпiнь

доктора наук та вчене званtul

5. Проведення лекцiй з навччlJIьних дисциплiн, що забезпечують формування професiйних
компетентностей, науково педагогiчними (науковими) працiвника]\{и, якi е визнаними
професiоналами з досвiдом роботи за фахом (мiнiмальний вiдсоток визначеноi навчitльним ппаном
кiлькостi годин)

:

1) дослiдницькоi, управлiнськоi,
iнновацiйноТ або творчоi роботи

за фахом

Голова експертноi KoMiciT

Л.В. Пешук

2I

6)

Проведення

+25

35

10

2) практичноi роботи за фахом

лекцiй,

практичних, семiнарських та
лабораторних занять, здiйснення
курiвництва

наукового
курсовими, дипломними
(проектами),
роботами
дцсертацiйними дослiдденнями
педагогiчниjли
науко
(науковими)

працiвниками,

та професiйноТ
з яких
кожного
активностi

piBeHb науковоi

ocTaHHi п'ять
pokiB не менше

гliдпункти 1-18
пункту 5
примiток

чотирьох умов,

у пунктi

у
пiдпунктах

1-18

пункту 5
примiток

засвiд.гуlоться виконанIuIм за
ocTaHHi п'ятг poKiB не менше
чотирьох видiв та результатiв з

перелiчених

з€вначених

З0

Лiцензiйних умов.

1) з науковим ступенем доктора
наук та вченим званIUIм

3) з

науковим ступенем або

вченим званIUIм

+

+

+

+

8. Наявнiсть трудових догово}iв

з yciMa науково педагогiчними працiвниками
таlабо ндказiв про прийнятгя iх
(KoHTpaKTiB)

на робоry

-.*

ТЕХНОЛОГIIIНI ВИМОГИ Щодо мАтЕрIАльно -

1.

Започаткування провадження о
Забезпеченiсть примi-

одну

особу

проведеннrI
щеннями ,цlя
та
навчalJIьних занять
(кв.
на
м.
заходiв
контрольних

дIя

фактичного
контингенту сryлеrrтЬ та
заявленого обсяry з урахуваннJIм
навчанIя за змiнами)

2,

тЕхнttшого зАБЕзIIЕчЕння

2,4

|2,48

+ 10,08

+60

+30

Забезпеченiёть

мультимедiйним обладнанням

дIя одночасного використilння
зЬ
аудиторlях
навчztльних
(мiнiма-llьний вiдсоток кiлькостi
аудиторiй) f
3. HMBHicTb соцiально - побутово iнфраструктури:
1) бiблiотеки, у ToInry числi
+

+

читального запу
2) гryнктiв харчування

+

+

3) актового чи концертного заrц/

+

+

4) спортивного заIry

Голова експертноТ KoМlcl1

r--<.

?

+

Л.В. Пешук

22
5) стадiону т4 / або спортивних
майданчикiв
6) медичного пункту

4.

Забезпеченiсть сryдеrrтiв

гуртожитком

(мiнiмальний

вiлсоток потпеби)

+

+

+

+

70

100

+30

Провадження ocBiTHboi дiяльностi

5,

Забезпеченiсть
робочими
лабораторiями,
полiгонаrrли, обладнанням,
устаткуванням, необхiдними для
виконаннrI навч€Lпьних гulанiв '

комп'ютерними

мiсцями,

+

+

ТE)GIОЛОГI[IIII ВИМОГИ ЩОДО НАВIIАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧВНIIЯ
Започаткування провадження освiтньоi дiяльшостi

1.

Наявнiсть опису ocBiTHboi

прогрtlп,Iи ?
2. Наявнiсть навчЕuIьного шIану
та пояснювальноi записки до
нього

+

+

+

+

п ровадження

ocBiTпboi дiяльностi

3. Наявнiсть робочоi програми з

кожноТ навчальноi дисциплiни
навчztльного шIану

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4. Наявнiсть комплексу

навчalJIьно-методичного
забезпечення з кожнот
навчальноi дисцигшiни
навчального шqн5fl
5. HMBHicTb програми
практичноi пiдготовки, робочих
програм практик
6. Забезпеченiсть

сryдентiв

навчalльними матерiалами з

кожноi навча-пьноТ дисцrшлirпа
навчального плану
7. Наявнiсть методичних
матерiалiв дIя проведення
атестацiТ сryдентiв

ТВХНОЛОГIIIНI ВИМОГИ ЩОДО IНФОРМДЦIИНОГО ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ

1.

Започаткyвання провадження ocBiTцboi дiяльностi

Забезпеченiсть бiблiотеки
та .uпорло""Й"

вiтчизняними

фаховими

перiодичними

виданнями вiдповiдного

або

спорiдненого профiлю, в тому
числi в електронному виглядi.
2. Наявнiсть* достуtIу до баз
даних перiодичних наукових
видань англiйською мовою
вiдповiдного або спорiдненого
Голова експертноi KoMiciT

не менш як

чотири
наЙменувань

5

+

+

ч-tх

ы;g

+1

Л.В.

Пешгуrс

2з

профiлю (догryскаеться спiлВrrе
користування базами кiлькома
закJIадами освiти)

З. Наявнiсть офiцiйного веб

-

Провадження ocBiTHboT дiяльностi

сайry закладу освiти, на якому
розмiщена основна iнформацiя
про його дiяльнiсть (струкryру,
лiцензiТ та сертифiкати про
акредитацiю, освiтня/ ocBiTHbo наукова./ видавнича/ атестацiйна

+

+

бъ

75

(наукових кадрiв) дiяльнiсть,

навчальнi та HayKoBi cTpyKrypHi
пiдроздiли та ik склад, перелiк
навчальних дисциплiн, правила
прийому, контактна iнформацiя)
Наявнiсть електронного

4.

ресурсу заклад/ освiти, яклй
мiстить навчzIльно - методичнi

з

матерiали
навчальних
дисцигшliн навчaшьного Iшану, у

тому числi в
дистанцiйного
(мiнiмальний

системi

+15

навчання

вiдсоток

навчальнID( дисцигlлiн)

ЯКIСНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПIДОТОВКИ ФАХIВЦВ
РIЗНИХ ОСВIТНЬО-КВАЛIФIКАШfuIИХ PIBHIB

Умови забезпечеrшя державноi
освiти
1. 1. Викоfiання навчiUIьного IIJIану
за показниками: перелiк
навчальнЙ дисцldпiн, години,
1.

гараrrгiТ якостi вищоi

форми коrrтроrпо,

100

100

100

100

100

100

9р

100

+10

50

58,33

+8,33

О/о

1.2, Пiдвищення квалiфiкацiТ
викладачiв постiйного скJIаду за
ocTaHHi 5 poKiB, О/о
1.3. Чисельнiсfь науково-

педаf огiчних (педагогiчних)

працiвникiв, якi обс.гryговують
спецiальнiстьj праrlюють у
навчirпьному закладi за основним
мiсцем роботи, якi займаються
вдосконaшенням навчЕlльно
методиtIного забезпечення,

-

науковими дослiдженнями,
пiдготовкою пiдручникiв та
навчtlльних посiбникiв, 0/о
2. Результати ocBiTHboi дiяльностi
(piBeHb пiдготовки фахiвцiв), не

менше, ой

2.1, PiBeHb знань сryдентiв з
цикJту зага.пьноТ пiдготовки:

,

Успiшно виконанi
контрольнi завдання, О/о
2.1.2. Якiсно виконанi контрольнi
завдання (оцiнки к5> i <4>), 0/о
2. 1. 1.

+

Голова експертноТ KoMicii

а

,,

Л.В. Пешук

2.|.2. Якiсно виконанi контрольнi

завдання (оцiнки <<5>> l <<4>>), О^
2.2. PiBeHb знань студентiв з
професiйноТ пiдготовки:

2.2. 1. Успiшно виконанi
контрольнi завдання, О/о
2.2.2. Якiсно виконанi контрольнi
завдання (оцiнки (5) i (4)), Ой
З. Органiзацiя науковоТ роботи

3.1. Наявнiсть у cTpyKrypi
навчzLпьного закJIаду наукових
З.2. Участь сryдентiв у науковiй

роботi (наукова робота на

кафедрах та в лабораторiях,
участь в наукових конференцiях,

конкурсах, виставках, профiльних
олiмпiадах тощо

Голова експертноТ KoMicii:
завiдувач кафедри технологii
м'яса i м'ясних продуктiв
Нацiонального унiверситету харчових
технологiЙ, доктор сiпьськогосподарських
Haykj професор

'*------l_ .Z
"ЙцЬ

Л.В. Пешук

F

Член експертноТ KoMicii:
професор кафедри бiохiмii, мiкробiологii
та. фiзiологii харчування
ОдеськоТ нацiоналъноi академii харчових тех
доктор технiчних наук

пилипенко

З експертними висновками озцайомлеций:
Ректор Щержавного
закладу <херсонський
аграрний унiверситет)
доктор економiчних

Голова експертноТ KoMicii

Ю.е. Кирилов

Л.В. Пешук
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