
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова

Освітня програма 39710 Нафтогазова інженерія та технології

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 316

Повна назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені О.М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код ЗВО 02071151

ПІБ керівника ЗВО Бабаєв Володимир Миколайович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.kname.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/316

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 39710

Назва ОП Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

нафтогазової інженерії і технологій 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Охорони праці та безпеки життєдіяльності

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 107267

ПІБ гаранта ОП Ромашко Олександр Васильович

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

Oleksandr.Romashko@kname.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(095)-858-49-24

Додатковий телефон гаранта ОП +38(057)-707-31-19
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 10 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Розробку ОП Нафтогазова інженерія та технології було здійснено з метою реалізації цілей Стратегічного плану 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, що спрямований на задоволення попиту на ринку праці регіону. При формуванні ОП на 
підставі договору про співробітництво до уваги було прийнято досвід реалізації програм за даною спеціальністю 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФТУНГ), як провідного закладу вищої 
освіти галузі. У зв’язку з відсутністю затвердженого стандарту вищої освіти при розробці ОП також було 
проаналізовано досвід провідних ЗВО України, щодо підготовки фахівців магістерського рівня  З метою урахування 
в освітній програмі інноваційних складових, впровадження сучасних тенденцій в нафтогазової галузі до участі в 
формуванні сучасній моделі ОП було залучено кадровий департамент групи кампаній Нафтогаз, проведено 
консультації і рецензування програми провідними підприємствами галузі регіону: Газопромисловим управлінням 
«Шебелинкагазвидобування», Управлінням магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» ТОВ «Оператор ГТС 
України», ПрАТ «Енергооблік» (м. Харків), наукових установ - Науково-дослідним інститутом «УкрНДІгаз» (філія 
АТ «Укргазвидобування»), «Науково-дослідним інститутом транспорту газу» Акціонерного товариства 
«Укртрансгаз», громадськими організаціями - Київською міською організацією роботодавців нафтогазової галузі.
При створенні ОП враховано:
- результати технічної оцінки освітніх потреб університету для наближення змісту освіти до світового рівня, 
проведеного експертами Технологічного інституту Південної Альберти (SAIT), (Канада) з точки зору її 
удосконалення для інтеграції у міжнародну систему підготовки фахівців для нафтогазової галузі;
- тенденції розвитку змісту підготовки фахівців, що витікають із положень Проєкту «Підвищення якості підготовки 
спеціалістів для ефективного та екологічного газовидобування», який реалізується в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова і 
фінансується Міністерством розвитку громад і територій України як переможеця конкурсного відбору проєктів 
регіонального розвитку. 
Виходячи із аналізу вищезазначеної взаємодії, при формуванні ОП сформовано цілі та програмні результати 
навчання максимально орієнтовані на потреби стейкхолдерів, оптимізовано структуру навчального плану, за 
пропозицією фахівців удосконалено логічну послідовність професійної підготовки та запроваджено вибіркові 
дисципліни та блоки неформальної спеціалізації відповідно до потреб регіонального ринку праці.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 8 8 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 12 7 5 0 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

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 12020 Нафтогазова інженерія та технології

другий (магістерський) рівень 39710 Нафтогазова інженерія та технології

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 129449 29358
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Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

129449 29358

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

0 0

Приміщення, здані в оренду 1087 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 185_М_НІіТ.pdf fmXtxC39V4xwAPcPAH3b4KwMAFHOFR3O9NOmrgKz
MXc=

Навчальний план за ОП ОП 185.pdf S4ZVZn/puWWQt/FaE9UwPTZz6REzh071l4CEuGhkbxc
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рец Маг Шебелинка.pdf UPVHK3zyyu6Eb1+Fqtb7yek9GQ7tEvJFkP+qpEUvsS0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рец Маг УкрНДІГаз.pdf pwB4hXQ4NoAGoS8VlA/0nJW3tgiHf6vo3u2DGmpvVyc
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Унікальність ОП виражається у її орієнтації на регіональні особливості роботи нафтогазової галузі та її кадрового 
забезпечення.
Стратегічною ціллю розвитку нафтогазового комплексу є досягнення енергетичної незалежності України, що 
передбачає нарощування видобутку вуглеводневої сировини. Провідне місце в цьому належить Лівобережжю. 
Найбільші родовища газу зосереджені в Харківській області, серед яких особливо відоме Шебелинське. В 
Чернігівській, Сумській та Полтавській областях є родовища високоякісної нафти. У регіоні склалася густа мережа 
газопроводів, які ведуть до великих індустріальних центрів. Така унікальна структура зосередження природних 
ресурсів і видобувних потужностей вимагає відповідного кадрового забезпечення.
При розробці ОП враховано результати технічної оцінки освітніх потреб університету для наближення змісту освіти 
до світового рівня, проведеної експертами Технологічного інституту Південної Альберти (SAIT), (Канада) з точки 
зору її удосконалення для інтеграції у міжнародну систему підготовки фахівців для нафтогазової галузі.

 

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

Місія, бачення та стратегічні цілі університету визначені у документі: «Стратегічний план Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq ). Цілі ОП 
відповідають місії університету через підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних забезпечувати 
територіальний розвиток на національному, регіональному та місцевому рівнях. Освітня програма сприяє 
досягненню стратегічних цілей університету, зокрема щодо освітньої діяльності: вдосконалення змісту освіти та 
актуальності освітніх пропозицій, підвищення якості освіти та освітньої діяльності, особистого розвитку здобувачів 
освіти. 

 

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

Інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти враховувались на етапі підготовки та удосконалення ОП шляхом 
консультацій щодо уподобань потенційних абітурієнтів та студентів бакалаврського рівня підготовки, що планують 
продовжити освіту, щодо їх уявлення про професійне спрямування майбутньої виробничої діяльності.
Інтереси та пропозиції випускників щодо програмних результатів навчання будуть визначені та враховані за 
результатами анкетування та обговорення програми зі студентами першого випуску.

- роботодавці

У процесі роботи над ОП проводилися зустрічі з потенційними роботодавцями та представниками ринку праці. 
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Активну участь у обговоренні змісту освіти за ОП брали представники провідних науково-дослідних інститутів, 
таких як Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз» (філія АТ «Укргазвидобування») та «Науково-дослідний інститут 
транспорту газу» Акціонерного товариства «Укртрансгаз».
Зміст підготовки фахівців з точки зору стратегічних напрямів розвитку галузі предметно обговорювався з 
представниками групи з навчання та розвитку персоналу Департаменту управління персоналом и соціальної 
політики НАК «Нафтогаз України».
Також зміст ОП обговорювався з представниками Газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування», 
Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» ТОВ «Оператор ГТС України» та ПрАТ «Енергооблік» м. 
Харків. 
Їх пропозиції було враховано при формуванні фахових компетентностей і програмних результатів навчання, а також 
під час формування обов’язкової і варіативної компонент ОП.

- академічна спільнота

Пропозиції академічної спільноти враховані через участь викладачів кафедри у наукових конференціях, методичних 
семінарах, на яких, зокрема, розглядались питання розвитку ОП і їх компонентів, впровадження сучасних освітніх 
практик, прикладних програмних продуктів та можливостей застосування інформаційно-комп'ютерних технологій 
для покращення якості навчання. Крім зазначеного, при обговоренні навчального плану викладачами кафедри, 
надавалось обґрунтування видів навчальних занять за дисциплінами навчального плану.
Науковий доробок колективу кафедри щодо формування великих газотранспортних схем та їх експлуатації, досвід 
впровадження новітніх технологій стосовно боротьби з обводненням свердловин враховано при формуванні змісту 
ОП. 

- інші стейкхолдери

При формуванні програмних результатів навчання було враховано досвід роботи з представниками Департаменту 
управління персоналом и соціальної політики НАК «Нафтогаз України» та канадського університету Технологічного 
інституту Південної Альберти (SAIT) (Канада).

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Тенденції ринку праці характеризуюься зростанням попиту на фахівців, що спроможні вирішувати задачі в галузі 
підвищення ефективності видобування нафти і природного газу, експлуатації сучасного нафтогазового обладнання, 
застосуванні системного підходу у виборі технологій, методів, матеріалів на етапах розробки покладів, буріння 
свердловин, транспортування та зберігання вуглеводнів. Програмні результати навчання сформовані відповідно 
зазначених вимог.
Впровадження в навчальний процес сучасних програмних продуктів щодо обробки результатів дослідження 
свердловин, забезпечують відповідність змісту ОП вимогам потенційних роботодавців,  підвищують 
конкурентоспроможність випускників ОП на ринку праці.
Для наближення змісту ОП до вимог світового ринку праці було враховано результати аналізу технічної оцінки 
освітніх потреб університету експертами Технологічного інституту Південної Альберти (SAIT), (Канада).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Нарощування видобутку вуглеводневої сировини є головною умовою енергетичної незалежності України. Найбільші 
родовища газу зосереджені в Харківській області, зокрема Шебелинське. Склалася густа мережа газопроводів, які 
ведуть до великих індустріальних центрів країни. На Лівобережжі зосереджені родовища високоякісної нафти. Тому 
регіональний ринок праці вимагає наявність молодих кваліфікованих кадрів для нафтогазовій галузі.
При формулюванні мети та програмних результатів навчання за ОП забезпечено координацію змісту освіти і 
фахових компетенцій з актуальними проблемами галузі. Галузевий контекст реалізовано обов’язковими 
компонентами освітньої програми. Регіональний контекст враховувався шляхом залучення стейкхолдерів 
регіонального рівня до формування обов’язкової і варіативної компонент освітньої програми із запровадженням 
вибіркової складової ОП відповідно до пропозицій роботодавців.
Галузевий контекст враховано під час взаємодії з групою з навчання та розвитку персоналу Департаменту 
управління персоналом и соціальної політики НАК «Нафтогаз України» та Київською міською організацією 
роботодавців нафтогазової галузі. Регіональний контекст – роботою з провідними підприємствами регіону, такими 
як ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» ТОВ «Оператор 
ГТС України», Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз» (філія АТ «Укргазвидобування»), «Науково-дослідний 
інститут транспорту газу» АТ «Укртрансгаз», ПрАТ «Енергооблік» м. Харків.

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

При підготовці ОП було враховано освітні пропозиції за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології 
таких ЗВО, як Івано-Франківський національній технічній університет нафти і газу,  Національний технічний 
університет «Харківський політехнічний інститут», Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".
При формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано рекомендації, викладені в звіті 
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«Оцінка технічних і навчальних потреб (ОТНП) для нафтогазових і технічних програм SAIT в Україні (технології 
видобування нафти і газу, електротехнічні технології та приладобудівні технології)», підготовленому експертами 
Технологічного інституту Південної Альберти (SAIT), (Канада) при проведенні аналізу розривів та технічної оцінки 
освітніх потреб університету для наближення змісту освіти до світового рівня.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології на другому (магістерському) рівні 
на цей час не затверджено.

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?

Визначені ОП програмні результати навчання відповідають 7-му рівню Національної рамки кваліфікацій, 
передбачають здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі нафтогазової 
інженерії і технологій або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів нафтогазової 
інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

66

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

24

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

Опис предметної області спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології включає:
Об’єкт вивчення: технології, обладнання та устаткування видобутку,  транспортування та зберігання вуглеводнів.
Цілі навчання – Здобуття професійних знань та навичок вирішення завдань, які виникають в процесі організації та 
здійснення видобування сирої нафти, природного та супутнього нафтового газу і конденсату, їх підготовки до 
транспортування та зберігання, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного 
росту.
Теоретичний зміст предметної області: поглиблені, фундаментальні знання з нафтогазової механіки, підземної 
гідрогазодинаміки, трубопровідної гідравліки, термодинаміки, матеріалознавства, інформаційних технологій, 
теоретичні основи базових нафтогазових технологій.
Методи, методики та технології: методи фізичного і математичного моделювання термодинаміки і 
гідрогазодинаміки пласта, свердловини та трубопровідних комунікацій; технології буріння свердловин, розробки 
нафтогазових родовищ, видобування, промислового підготовляння, транспортування  та зберігання нафти і газу.
Інструменти та обладнання: нафтопромислове обладнання, устаткування, техніка,  контрольно-вимірювальні 
прилади, необхідні для технологічних процесів буріння свердловин, видобування, промислового підготовляння, 
транспортування  та зберігання нафти і газу.  
Відповідність предметній області забезпечують обов’язкові освітні компоненти програми – 9 позицій (66 кредитів) з 
урахуванням практик та кваліфікаційної роботи.
Зміст, методи навчання, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів 
відображено в таблицях 1 і 3.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

В університеті запроваджено процедуру вільного вибору, яка дозволяє формування індивідуальної освітньої 
траєкторії. В усіх освітніх програмах на дисципліни за вибором здобувача вищої освіти відведено не менше 25 % від 
обсягу підготовки.  
На магістерському рівні вибіркова складова формується з таких частин:
1. Блок професійних дисциплін та/або набір дисциплін з переліку дисциплін, які формують фахові компетентності.
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2. Дисципліни з переліку, які спрямовані на формування загальних компетентностей.
Відповідно до ОП здобувачі вищої освіти обирають: 
- Вибір студента (гуманітарний) (обирається одна дисципліна з переліку);
- Вибір студента (професійний) (обирається дві дисципліни з переліку);
- Вибір студента (професійний) (обирається один блок із запропонованих).
Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується також завдяки:  
- участі у програмах академічної мобільності;  
- диференціації завдань до практичних робіт, самостійної роботи студентів, індивідуального навчання, відповідно до 
яких, наприклад, студентам пропонується індивідуальний вибір тем курсових робіт.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється шляхом відкритого голосування на Web-порталі Університету в 
особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних 
дисциплін. На головному сайті університету розташовується  оголошення про вільний вибір студентів  (як правило 
вересень, лютий) https://cutt.ly/tEx3oPa, яке включає термін проведення вільного вибору, перелік груп, які беруть 
участь у виборі, контактні телефони та активні посилання. За цими посиланнями здобувач має можливість 
ознайомитись з презентаціями дисциплін.   Блоковий вибір організовано шляхом подання відповідних заяв до 
профільного інституту/деканату. Після обробки результатів голосування формуються віртуальні групи, корегується 
розклад та навчальне навантаження викладачів. Ознайомлення студентів з переліком дисциплін здійснюється:  
- через систему дистанційного навчання Moodle, шляхом розміщення презентацій курсів, дистанційних 
консультацій викладачів; 
- на офіційному сайті кафедри (робоча програма навчальної дисципліни з інформацією щодо змісту, порядку 
оцінювання, технології викладання та очікуваних результатів навчання);
- шляхом проведення презентацій індивідуальних траєкторій навчання на випускових кафедрах, зокрема 
організацій зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здійснюється через набуття практичних навичок під час опрацювання освітніх компонентів 
ОП. Практична підготовка здобувачів забезпечується:
- виконанням практичних завдань під час занять, індивідуальних завдань для самостійної роботи; 
- підготовкою до поточного та підсумкового контролю;
- виконанням курсових проєктів і робіт;
- виконанням розрахунково-графічних робіт;
- переддипломною практикою; 
- виконанням кваліфікаційної роботи.
Практика в Університеті здійснюється у відповідності із Положенням Про проведення практики студентів 
https://cutt.ly/UEpNPqQ.
Навчальним планом ОП передбачено проходження переддипломної практики у 3 семестрі обсягом 270 годин (9 
кредитів ЄКТС). Практична підготовка є обов’язковою складовою ОП, метою якої є набуття здобувачем професійних 
навичок, вмінь і компетентностей.
Проходження переддипломної практики здійснюється на підприємствах із якими співпраця відбувається на основі 
договірних відносин. За побажанням здобувачів їм надається можливість здійснювати вибір бази проходження 
практики самостійно. Серед пропонованих баз практики є такі: Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз» (філія АТ 
«Укргазвидобування»), «Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства «Укртрансгаз» 
(Інститут транспорту газу), Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування», ПрАТ «Енергооблік». 
Узгодження цілей практики, завдань, тематики проходить на засіданнях випускової кафедри. По закінченню 
практики відбувається відкритий захист звітів.

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

Основу soft skills ОП формують загальні компетентності:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань.
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- здатність приймати обґрунтовані рішення.
- здатність здійснення безпечної діяльності.
Ці соціальні навички формуються шляхом використання відповідних методів навчання, проходження 
переддипломної практики, підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. Зокрема soft skills формуються завдяки 
використанню таких форм навчання як групова, парна, індивідуальна та фронтальна, які передбачають активну 
взаємодію між здобувачами вищої освіти, вимагають самоорганізації. Це забезпечує формування важливих для 
повсякденного і професійного життя соціальних навичок: вміння бути тактовним і ввічливим, спроможним до 
адаптування, залишатися усвідомленим в будь-яких ситуаціях (стресостійкість), презентувати себе, вміти слухати та 
аргументовано доводити власну точку зору тощо. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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Професійний стандарт відсутній. 

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М.Бекетова (https://cutt.ly/eEx8G9z), 
навчальний час здобувача вищої освіти визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для засвоєння 
відповідної програми підготовки на даному рівні вищої освіти.
Навчальний план за ОП складено на 1 рік 4 місяці навчання, 90 кредитів ЄКТС. Навчальний рік становить 2 
семестри по 30 кредитів, всього – 60 кредитів ЄКТС. 1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. Загальне навчальне 
навантаження включає час на проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, консультацій, практик, 
самостійної та індивідуальної роботи, контрольних заходів. Тижневе аудиторне навантаження студента становить 18 
години.

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

Дуальна освіта за ОП не здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Вступ на навчання за ОП здійснюється на конкурсній основі. Вступники складають фахове вступне випробування та 
ЄВІ з іноземної мови (на основі диплому бакалавра) або іспит з іноземної мови (на основі диплому спеціаліста, 
магістра). Випускова кафедра за даною освітньою програмою розробляє програму вступних фахових випробувань 
виходячи із задачі оцінювання відповідності загального рівня підготовки абітурієнта та з більшою деталізацією 
питань, пов’язаних з технологічними процесами видобування нафти і природного газу, на які спрямовано основний 
зміст ОП відповідно до рекомендацій роботодавців, зокрема Групи Нафтогаз.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про організацію 
освітнього процесу та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників. Всі нормативні документи знаходяться на офіційному сайті во вкладці 
"Нормативна база" (https://cutt.ly/eEx8G9z).
Здобувачеві вищої освіти, що бере участь у програмі академічної мобільності, відповідний директорат (деканат) 
готує академічну довідку, яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження з переліком вивчених 
навчальних дисциплін, обсягу дисципліни у кредитах, оцінок у національній шкалі оцінювання. Здобувачі вищої 
освіти, що беруть участь у програмах академічної мобільності, визначають перелік модулів, які вони бажають 
вивчати в ЗВО, погоджують їх і програму академічної мобільності з гарантом освітньої програми, завідувачем 
кафедри та деканом (директором). Перезарахування курсів відбувається за умови подання у встановлений строк 
відповідних документів, у тому числі академічної довідки (Transcript of Records) з повною інформацію про назву 
курсу, кількість кредитів, отриману оцінку, яка видана іноземним ЗВО. Переведення здобувачів з одного ЗВО до 
іншого здійснюється за погодженням керівників обох ЗВО. Умовою переведення може бути попереднє складання 
або включення до індивідуального навчального плану здобувача певних обов’язкових дисциплін та/або вибіркових 
дисциплін освітньої програми (різниця в освітніх програмах).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За час існування ОП прикладів визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Всі документи, що регламентують визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті є у вільному 
доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база 
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ХНУМГ ім. О.М. Бекетова». На даний час діє Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 
інформальній освіті (https://cutt.ly/OEoJRND).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Звернень здобувачів щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, за час існування ОП не 
виникало.

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

Форми і методи навчання за ОП визначаються Положеннями «Про організацію освітнього процесу» 
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021
_copy.pdf ), «Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти» (https://bit.ly/3oEVkkg ), «Про 
організацію навчання студентів за заочно-дистанційною формою навчання» (https://bit.ly/3f6ajAk ). 
Викладання та навчання за кожним ОК включає такі форми (лекційні і практичні заняття, самостійне навчання, 
індивідуальні завдання, контрольні заходи, переддипломну практику) та методи навчання (дослідницький, 
словесний, практичний, наочний, дискусійний) Під час проведення занять викладачі віддають перевагу 
інтерактивним методам навчання, активно використовують мультимедійні засоби та програмне забезпечення. Під 
час проведення занять викладачі віддають перевагу інтерактивним методам навчання, активно використовують 
мультимедійні засоби та прикладні програмні продукти.  
В таблиці 3 Додатку наведена «Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання». 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Навчання і викладання за ОП здійснюється із урахуванням студентоцентрованого підходу. Здобувач є 
повноправним учасником освітнього процесу, думка та інтереси якого враховуються при організації освітнього 
процесу та реалізації ОП. Взаємовідносини між викладачами і здобувачами вибудовуються на основі взаємоповаги, 
діалогу і співпраці. Форми і методи навчання викладачі обирають відповідно до змісту освітніх компонент, 
орієнтуючись на сучасні інноваційні гнучкі методики та практики викладання. 
Реалізації студентоцентрованого підходу також відбувається у вигляді проведення індивідуальних консультацій 
викладачів, вибору тем курсових і кваліфікаційної роботи на базі власних професійних пріоритетів. Критерії та 
методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь для всіх видів робіт здобувача вищої освіти та контрольних 
заходів, передбачена процедура апеляції (Положення «Про організацію освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z 
).
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання оцінюється по кожній дисципліні і 
обговорюється на засіданнях кафедри. 
Фактів негативного зворотного зв’язку щодо методів навчання і викладання за даною ОП не було.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Для науково-педагогічних працівників забезпечується академічна свобода, яка полягає у самостійності та 
незалежності учасників освітнього процесу та здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення 
знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів, вільному виборі методів 
навчання і викладання. 
Майданчиком для реалізації академічної свободи викладачів є методичні семінари кафедри, які формалізують, 
удосконалюють та забезпечують впровадження у навчальний процес ініціативи викладачів. Методи навчання 
обираються залежно від мети ОК та програмних результатів навчання. Принцип академічної свободи полягає у 
впровадженні в ОП ініціатив викладачів щодо змісту освітніх компонентів.
Принципи академічної свободи здобувачів – свободи навчання (отримання знання), забезпечується можливістю:
- здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних запитів;
- формувати індивідуальну траєкторію навчання, в т.ч. через програми академічної мобільності;
- приймати участь в заходах по поліпшенню освітнього процесу шляхом залучення до удосконалення освітніх 
компонент та ОП на підставі сучасних тенденцій та наукових і навчально-методичних напрацювань;
- обирати напрямок наукових досліджень, теми курсових, кваліфікаційних робіт;
- використовувати процедури зворотного зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального процесу;
- висловлювати власну думку щодо проблемних питань на навчальних заняттях.

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 *
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Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається 
здобувачеві вищої освіти:   
– у профілі освітньої програми що є частиною Інформаційного пакету Університету 
http://surl.li/affbg ;
– в робочих програмах навчальних дисциплін;
– викладачем на першому занятті з дисципліни; 
– на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі на платформі Moodle Університету;
– у методичних рекомендаціях до індивідуальних завдань та самостійної роботи;
– у матеріалах для підготовки до поточного та підсумкового контролю.
Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в графіку організації освітнього процесу, розкладі 
атестаційних тижнів. Дана інформація своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу в друкованому та 
електронному вигляді. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв 
оцінювання є складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Під час вивчення дисципліни «Методологія наукових і технологічних досліджень в нафтогазовій галузі» студенти 
ознайомлюються із загальною технологією проведення наукових досліджень. Знання та навички щодо застосування 
методів та засобів наукових досліджень у нафтогазовій галузі студенти отримують при вивченні дисциплін 
професійного спрямування та завдяки безпосередньому залученню до участі у наукових дослідженнях.
Студенти беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт, наукових конференціях, опублікування результатів 
наукових досліджень. Проходження переддипломної практики відбувається в науково-дослідних установах галузі.
Участь здобувачів у конкурсах студентських наукових робіт:
Нагороджена Дипломом IІІ ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу-захисту студентських наукових робіт у галузі; 
«Нафтова та газова промисловість»: Симченко Єлизавета Євгенівна (Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М.Бекетова), секція «Нафтогазова інженерія». Наказ по ІФТУНГ № 84 від 27 березня 
2020 р.
Участь здобувачів у студентської науково-технічної конференціях:
– Суліма Є.О., Колесніков С.Р. Удосконалення якості розмежування водогазоносних пластів гідрофобним 
матеріалом «RAMSINKS-2М». Матеріали ХІІІ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий 
розвиток міст» (85-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – C.22-24.
– Колесніков С.Р. Визначення впливу гідрофобної добавки «RAMSINKS-2М» на властивості цементу ПЦТ-I-100 у 
лабораторних умовах. Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток 
міст» (86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків: ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2021. – С.10-11.
– Сімченко Є.Є. Аналіз проблем запобіганна утворенню асфальтосмолопарафінових відкладень у нафто промивному 
устаткуванні. Матеріали ХІV Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» 
(86-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 1. – Харків: ХНУМГ ім. О. 
М. Бекетова, 2021. – С.14-15.
Вагомий внесок у поєднання навчання і досліджень забезпечує підготовка кваліфікаційної роботи.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту освітніх компонентів регламентує Положення про освітні програми https://cutt.ly/yEceLpI . Згідно 
з положенням, оновлення робочих програм дисциплін відбувається щорічно. 
На кафедрі проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання. Під час їх проведення 
обговорюються питання оновлення освітніх компонент. 
Ознайомлення викладачів з сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі нафтогазової інженерії та 
технологій відбувається в результаті: систематичного підвищення кваліфікації на підприємствах галузі, стажування 
викладачів кафедри у закордонних вищих навчальних закладах, участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових 
та науково-практичних конференціях. 
За результатами стажування проф. Капцова І. І. («Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу) в лекційний матеріал дисципліни «Технології спорудження 
систем транспорту і зберігання нафти та газу» включені питання будівництва трубопроводів у складній місцевості та 
ремонту газопроводів під тиском, що виключає можливість втрат газу. 
За результатами стажування доц. Ромашко О. В. (Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз» (філія АТ 
«Укргазвидобування»)) в лекційному матеріалі дисципліни «Технологічний контроль роботи свердловин методами 
цифрового моніторингу» удосконалено тему «Моделювання процесів розроблення» шляхом включення нових 
питань: «Електромоделювання процесів розробки». 
За результатами стажування проф. Капцова І.І («Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного 
товариства «Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу)) в лекційному матеріалі дисципліни «Методологія наукових та 
технологічних досліджень в нафтогазовій галузі» в лекція 8 «Відображення результатів наукових досліджень» 
додано підтему «8.3 Принципи академічної доброчесності». За результатами стажування доц. Котуха В. Г. 
(«Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства «Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу)) 
в лекційний матеріал дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами в нафтогазовій 
галузі» в лекції 17 «АСУТП виробництва та ремонту елементів газотранспортних систем» було добавлено підтему 
«17.1 Підвищення рівня техногенної й екологічної безпеки ГТС шляхом впровадження АСУТП виробництва та 
ремонту їх елементів». 
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Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу регламентується 
Положенням Про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових 
працівників» (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf ) Координацію 
діяльності здійснює Центр міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua).
Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних програмах і проєктах, конференціях, оприлюднюють 
результати досліджень в закордонних наукових виданнях Доц. Капцова Н. І. брала участь в двох міжнародних 
конференціях:
– National conference on Emerging Trends in Science and Engineering (NCETSE-2019), Shri Madhwa Vadiraja Institate of 
Technology and Management, Bantakal, Udupi, India, 2019 р.
– 4-й міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності», Варна, Болгарія, 2019 рік.
Доц. Наливайко О.І. та доц. Ромашко О.В. прийнялт участь у on-line конференції: for participation in the VII 
International Scientific and Practical Conference INTERNATIONAL FORUM: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS 
heldon April 25-26, 2021 in Melbourne, Australia. and for publishing a scientific article: ЛАБОРАТОРНО-ПРОМИСЛОВІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ НАФТОВІДДАЧІ ОБВОДНЕНИХ ПЛАСТІВ ГІДРОФОБНИМ РЕАГЕНТОМ 
«RAMSINKS-2».

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?

На ОП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль здійснюється під 
час практичних занять здобувачів вищої освіти та дає змогу систематично здійснювати перевірку рівня засвоєння 
теоретичних і практичних знань. На ОП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів 
навчання: усне і письмове опитування (теоретичні питання, ситуаційні вправи, контрольні завдання тощо); 
тестування з використанням інформаційних технологій. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
здобувачів вищої освіти визначаються для кожного контрольного заходу, відображаються в робочій програмі, 
заздалегідь доводяться до здобувачів разом з питаннями для самопідготовки. Вони є чіткими, зрозумілими, 
доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого 
освітнього компонента та ОП в цілому. Модульний контроль це оцінювання знань, умінь та практичних навичок 
здобувачів вищої освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, може проводитись у 
формі письмового опитування або тестування. Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання здобувачів на 
проміжних або заключному етапах навчання. Форми підсумкового контролю для дисциплін: екзамен, залік, 
диференційований залік. Формою атестації за ОП визначено публічний захист кваліфікаційної роботи.

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

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються через своєчасне доведення до здобувачів вищої освіти інформації щодо термінів вивчення 
дисципліни, форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. Після зарахування здобувачам вищої освіти 
доводиться інформація щодо особливостей підготовки на другому (магістерському) рівні, ведення індивідуальних 
планів роботи тощо. 
Зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується дотриманням вимог «Положення про організацію 
освітнього процесу» (https://cutt.ly/eEx8G9z ). Форми підсумкового контролю для дисциплін – екзамен, 
диференційований залік. Критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються для кожного контрольного 
заходу та заздалегідь доводяться до здобувачів (на першому занятті та на консультаціях перед екзаменом).

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими положеннями:
1. Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
2. Положення про Організацію дистанційного навчання. 
3. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
4. Корпоративна інформаційна система (https://erp.kname.edu.ua) 
Всі документи є у вільному доступі для всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у 
рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/affcm  ). Кожен викладач на першому занятті 
надає здобувачам вищої освіти інформацію про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, що закріплені у 
робочих програмах навчальних дисциплін та знаходяться у відкритому доступі на сайті кафедри. Також студенти 
мають можливість ознайомитись із формами контрольних заходів та критеріями оцінювання, що регламентовані 
Положенням про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова. Із критеріями оцінювання окремих 
видів контрольних заходів здобувач вищої освіти має змогу ознайомитися в навчально-методичних матеріалах, що 
розміщені у віртуальному освітньому середовищі на платформі Moodle. 
Перед екзаменами в терміни, визначені розкладом, обов’язково проводяться консультації, на яких  обговорюються 
всі питання, що виникли у студентів під час підготовки, в тому числі щодо критеріїв оцінювання.
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Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти відсутній. 
В якості форми атестації вибрано публічний захист кваліфікаційної роботи. 

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та 
висвітлюється в корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua ). Строк і тривалість проведення 
контрольних заходів визначається графіком навчального процесу. Всі документи є у вільному доступі для всіх 
учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm  ). Форма проведення контрольних заходів визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни. Оцінювання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною 
шкалою з подальшим переведенням в оцінку за національною шкалою. Результати контролю доводяться до відома 
здобувачів вищої освіти. Процедура оприлюднення контрольних заходів проводиться викладачами на першому 
занятті.

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 екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі 
та обов’язковій присутності не менше двох викладачів, відкритістю інформації про умови проведення контрольних 
заходів. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема складності 
та кількості завдань, єдиних критеріїв оцінювання, тривалістю контрольних заходів, механізмів підрахунку 
результатів, тощо.
Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до екзаменатора і отримати обґрунтоване 
пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням, він може звернутися з письмовою апеляцією до декана 
факультету. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають порядок оскарження 
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляції 
здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить декан факультету, завідувач кафедри, викладач, 
представник студентського сенату. Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту 
інтересів при реалізації даної ОП не було.

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

Згідно Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/eEx8G9z ) здобувачеві вищої освіти, який не 
з’явився на підсумковий семестровий контроль з поважної причини, що підтверджується відповідними 
документами, наказом ректора може бути подовжено строк складання заліково-екзаменаційної сесії за 
індивідуальним графіком. Здобувачам вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю 
отримали незадовільну оцінку з дисципліни або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної 
причини, надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. 
Здобувач вищої освіти не може бути допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі 
види робіт, передбачених програмою з цієї дисципліни. Повторного проходження контрольних заходів на ОП не 
було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Положення про організацію освітнього процесу (https://cutt.ly/eEx8G9z ) регламентує право здобувача вищої освіти 
на оскарження рішення, дії або бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб (представників 
адміністрації) Університету щодо організації і результатів проведення контрольних заходів. Здобувач вищої освіти, 
який не погоджується з оцінкою, отриманою під час підсумкового контролю, має право звернутися із заявою про 
апеляцію на ім’я ректора в триденний термін. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії, яка 
створюється наказом ректора зі встановленням дати проведення засідання апеляційної комісії, в шести денний 
термін з моменту подачі заяви. 
Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів серед здобувачів ОП не було.

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

В ХНУМГ імені О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова; Кодекс честі Університету; Положення про систему забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та 
академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. «Щодо організації запобігання та виявлення академічного 
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плагіату на базі інформаційної системи «Unplag»; Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01 від 12.05.2017 р. 
«Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану запровадження в 
Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання принципів та 
правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу». Всі документи є у вільному доступі для 
всіх учасників освітнього процесу і розміщуються на сайті університету у рубриці «Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова» (http://surl.li/affcm).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Університет уклав угоду з ТОВ «Антиплагіат» з березня 2017 року на перевірку робіт в інформаційній системі Unplug 
(Unichek). Відповідальний за формування бази на рівні університету перевіряє повноту представлення робіт в базі 
відповідно до графіку захисту кваліфікаційних робіт згідно списку студентів, що захищалися в поточному році. 
Відповідальний на рівні кафедри здійснює перевірку робіт в програмно-технічній системі “Unplag.com” і надає звіт 
по результатам перевірки в триденний термін після закінчення захисту робіт на кафедрі за встановленою формою. В 
разі виявлення за результатами перевірки недостатності представлення інформації кафедрами (неповне надання 
роботи або відсутність роботи студента, що захищався), відповідальність несе завідувач кафедри. Як інструменти 
протидії порушенням академічної доброчесності використовується постійна інформаційно-роз’яснювальна робота зі 
здобувачами. ОП акредитується вперше, започаткована у 2020 р., відповідно перший випуск запланований на 2021 
р., відтак згадана система на ОП наразі не використовувалася. 

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

В ХНУМГ ім. О. М. Бекетова серед здобувачів вищої освіти популяризуються принципи академічної доброчесності. 
Задля цього проводяться комплексні профілактичні заходи. Кодексом честі Університету (https://cutt.ly/xEoSmSF) 
визначено, що дотримання студентами Університету моральних і правових норм академічної доброчесності 
забезпечує Комісія з питань етики та академічної доброчесності, яка підтримує та застосовує стандарти академічної 
доброчесності, створює і впроваджує освітнє програмне забезпечення, спрямоване на підвищення академічної 
доброчесності, а також консультує студентів з питань академічної доброчесності. Викладачами кафедри проводяться 
профілактичні бесіди з питань необхідності розвитку творчого підходу здобувачів вищої освіти, недопущення 
академічної недоброчесності та плагіату. Для першокурсників запроваджено курс «Інформаційні ресурси 
Університету», в якому студенти вивчають процедури дотримання академічної доброчесності. Університет є 
учасником проекту SAIUP під егідою якого проводяться конкурси і презентації із залученням та з ініціативи 
студентів. Наукова бібліотека працює в проекті УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек».

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійно діючу комісію з питань етики та 
академічної доброчесності. За порушення академічної доброчесності Кодексом честі Університету (http://surl.li/krya 
) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності (http://surl.li/kryb ) передбачено 
притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників університету до відповідальності. На ОП не встановлено 
випадків порушень академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

На кафедрі та в Університеті в цілому розроблено ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на 
конкурсній основі згідно «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (http://surl.li/tnji). 
Під час конкурсного добору викладачів ОП розглядаються такі критерії відбору: 
1. Спеціальність та кваліфікація за вищою освітою. 
2. Спеціальність захисту дисертації. 
3. Назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання. 
4. Кількість і якість показників активності викладача. 
5. Рівень публікаційної активності. 
6. Soft skills (соціальні навички). 
7. Наявність відповідного стажування та підвищення кваліфікації. 
Обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, що оформлюється протоколом. 
Предметом обговорення можуть бути: звіт про роботу за попередній період, аналіз проведених відкритих (пробних) 
лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної роботи.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Реалізація освітнього процесу для даної ОП відбувається у тісній співпраці із потенційними роботодавцями, а саме:  
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– з кадровим департаментом групи кампаній Нафтогаз в особі Київської міської організації роботодавців 
нафтогазової галузі;  
– Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз» (філія АТ «Укргазвидобування»);  
– «Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства «Укртрансгаз» (Інститут транспорту 
газу);  
– Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування»;  
– ПрАТ «Енергооблік» м. Харків.  
З усіма підприємствами наявні договори про співпрацю. 
У якості прикладів співпраці можна навести:  
– рецензування освітньої програми; 
– проходження стажування викладачами кафедри;  
– керівництво передипломною практикою студентів;  
– залучення до викладання за сумісництвом або за погодинною оплатою; 
– організація семінарів, екскурсій, зустрічей представників підприємств галузі зі студентами;  
– виконання обов’язків голови екзаменаційної комісії для захисту кваліфікаційних робіт. 
Переддипломну практику організована на: АТ “Харківгаз” м. Харків, НВФ “Укрпромтехнологія-К” м. Київ, ГПУ 
“Шебелінкагазвидоббування” Харківська обл., ПАО “Кременчуггаз” Полтавська обл.,  ПрАТ «Енергооблік» м. 
Харків. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До аудиторних занять за спеціальністю залучені:  
– начальник відділу створення постійно діючих геолого-технологічних моделей інституту «УкрНДІгаз» Сойма Р. Й. 
(Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування і нафтогазопостачання, Інтенсифікація припливу 
вуглеводнів до вибою свердловин - на першому (бакалаврськом) рівні освіти); 
– начальник відділу філії «Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства «Укртрансгаз» м. 
Харків, доктор технічних наук, професор Гінзбург М.Д. (у якості голови екзаменаційної комісії для захисту 
кваліфікаційних робіт бакалаврів у 2019/2020 та 2020/2021 н. р.; у якості голови екзаменаційної комісії для захисту 
кваліфікаційних робіт магістрів планується у 2021/2022 н.р.) 
Технологічна та виробнича практики проводилися на підприємствах галузі.  
Переддипломну практику організовано на: АТ “Харківгаз” м. Харків, НВФ “Укрпромтехнологія-К” м. Київ, ГПУ 
“Шебелінкагазвидоббування” Харківська обл., ПАО “Кременчуггаз” Полтавська обл.,  ПрАТ «Енергооблік» м. 
Харків.  
Ряд викладачів мають багаторічний досвід практичної роботи на підприємствах нафтогазової та суміжних галузей, а 
саме: Капцов І. І., Котух В. Г., Наливайко О. І., Орловський В. М. 

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних працівників згідно Положення про підвищення квалiфiкації та стажування науково-педагогічних 
працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnk l). Моніторинг та стимулювання рівня професійного 
розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (http://surl.li/tnkp ). Мають місце курси підготовки 
викладачів «Теорія і практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари 
та курси Наукової бібліотеки зокрема щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. 
Університет співпрацює з іншими організаціями щодо підвищення кваліфікації викладачів. 
З моменту запровадження ОП пройшли стажування: проф. Ільченко Б. С. (Філія Науково-дослідного інституту 
транспорту газу АТ «Укртрансгаз», доц. Наливайко О. І. (Науково-виробнича фірма «Укрпромтехнологія – К», м. 
Київ), доц. Орловський В. М. (Науково-технічне підприємство «Бурова техніка»), ас. Палєєва К. М. пройшла 
науково-практичний тренінг «Сучасні технології викладання у вищій школі» в ХНУМГ ім.. О.М. Бектова. 
В рамках проєкту «Підвищення якості підготовки спеціалістів для ефективного та екологічного газовидобування» 
Групою з навчання та розвитку персоналу Департаменту управління персоналом и соціальної політики та відділом 
навчання та розвитку персоналу АТ «Укргазвидобування» реалізується програма стажування на провідних 
підприємствах галузі. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

В університеті проходить рейтингування НПП та кафедр Університету. За перші місця в університетському рейтингу 
НПП, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода. Лідери рейтингу серед кафедр отримують додаткові 
фінансові ресурси на розвиток. 
З метою стимулювання наукової активності, в університеті запроваджено преміювання за  досягнення високого 
рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla) НПП, за рішенням Вченої ради 
університету, може бути присвоєно почесне звання:
– «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний особистий внесок в 
освітню і наукову діяльність;
– «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам, старшим викладачам за високий рівень професійної 
діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців, зокрема гарант ОП Ромашко О. В.

Сторінка 14



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?

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу. 
Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується:
 – обладнанням навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним 
програмним забезпеченням, доступом до наукових та навчальних лабораторій для проведення досліджень (Табл. 1);
 – системою дистанційного навчання Moodle https://dl.kname.edu.ua/; 
– цифровим репозиторієм ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://eprints.kname.edu.ua/; 
– корпоративна інформаційна система (https://erp.kname.edu.ua/)
 – системою перевірки на ознаки плагіату Unichek; 
– навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів; 
– наявністю розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний 
комплекс, медичне обслуговування); 
– вільним доступом викладачів і здобувачів вищої освіти до баз даних Scopus та Web of Science; ресурсів Springer; 
бази даних ScienceDirect від видавництва Elsevier (діє річний доступ з 1.01-31.12.2021 р.). На платформі ScienceDirect 
надається доступ до 39 тис. електронних книг повнотекстової бази даних ScienceDirect та до колекції 2088 
електронних монографій 2019-2020 рр. видання https://library.kname.edu.ua 

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?

Освітнє середовище Університету спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів здобувачів освіти. 
Університет забезпечує вільний доступ здобувачів до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів.
Виявлення потреб та інтересів здобувачів забезпечується системою зворотнього зв’язку:
– моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти та освітньої діяльності (http://surl.li/krmx),
– застосування в освітньому процесі студентськоцентрованого підходу, моніторинг їх очікувань від 
навчання,сприятливої атмосфери на кафедрі тощо. Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграють 
Студентський сенат, студентська профспілка та студентський клуб. Студентська профспілка надає здобувачам захист 
прав та інтересів у відносинах з адміністрацією, викладачами, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та 
юридичну допомогу; пільгове оздоровлення та відпочинок.
Студентський сенат проводить багатовекторну діяльність з метою забезпечення здобувачів сприятливими умовами 
навчання, проживання у гуртожитках, дозвілля, особистісного розвитку. Робота студентського клубу спрямована на 
охоплення всіх напрямів сучасної культури та громадського життя. Участь у творчих колективах дає студентам змогу 
відчути впевненість у собі та своїх силах, набути досвід уміння спілкуватися, що сприяє успішності навчання. 
Соціальні потреби здобувачів також забезпечуються створенням сучасних умов для заняття в спортивних секціях.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом 
заходів, який включає: 
– підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, 
гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації; 
– профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі 
організації позанавчальних заходів; 
– системною роботою з популяризації здорового способу життя (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam); 
– системною роботою з забезпечення цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, 
системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації; 
– організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

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?

В Університеті забезпечується всебічна підтримка здобувачів освіти, яка в залежності від мети та спрямування 
забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами, відповідальними та посадовими 
особами. Зокрема, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти 
забезпечується на рівні випускової кафедри та інститутом/деканатом, Науковою бібліотекою 
(https://library.kname.edu.ua), Центру Міжнародної діяльності та освіти (https://ird.kname.edu.ua). 
Кафедрою регулярно проводяться організаційно-інформаційні зустрічі зі здобувачами ОП щодо складання 
індивідуальних планів; атестації; процедури звітування; академічної доброчесності; академічної мобільності тощо. 
Первинна профспілкова організацією здійснюють соціальну підтримку здобувачів. З метою координації науково-
практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження гендерних підходів в освітній 
процес створено Гендерний центр (https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-tsentra). Соціальні потреби 
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здобувачів вищої освіти забезпечуються через надання бажаючим місць в гуртожитку, створенням сучасних умов 
для заняття в спортивних секціях, проведення дозвілля як в спеціальних приміщеннях гуртожитків, так і в 
спортивному залі. У корпусі облаштовані приміщення для творчих занять культмасового сектору. 
Також прикладом механізму соціальної підтримки є можливість помісячної оплати контракту здобувачами.

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)

В Університеті розроблено проєкт «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у 
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до ДБН «Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-40:2018». Згідно з 
графіком реалізації проєкту у 2018-2019 рр, затвердженого ректором, було реалізовано: систему засобів орієнтації та 
інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики та візуальні елементи доступності (піктограми, 
інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона 
облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів, вхідний тамбур та хол облаштовані 
попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та тактильними смугами; у центральному 
корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол та облаштовано санітарний вузол для людей з інвалідністю. З метою 
забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в університеті 
затверджено відповідний Порядок супроводу. У 2021 році продовжується робота з адаптації університету, за планом: 
адаптація аудиторій центрального корпусу, реконструкція двох санітарних вузлів, розміщення попереджувальних та 
спрямовуючих тактильних індикаторів та смуг.

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 врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності 
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті 
забезпечується низкою нормативно-правових документів, розміщених на сторінці «Публічна інформація» сайту 
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності 
(http://surl.li/kryb ), Антикорупційною програмою (http://surl.li/tnzp ). В Університеті реалізована чітка та доступна 
політика вирішення конфліктних ситуацій. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу 
моральних і правових норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності 
(наказ №05-01 від 19.01.2021 р.). Комісія отримує і розглядає скарги, в т.ч. пов’язані з дискримінацією, 
сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі правила та принципи 
нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах консультативно-дорадчого органу 
працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій. Для повідомлення про 
факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на 
офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 
Впродовж періоду реалізації освітньої діяльності за ОП вказаних ситуацій не було. 

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регламентуються 
«Положенням про освітні програми» (http://surl.li/afeec) Участь членів груп забезпечення спеціальностей у 
процедурах розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує  «Положення про групу забезпечення 
спеціальності та гаранта освітньої програми»2021 (http://surl.li/afeen).

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

Процес розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
регламентується Положенням про освітні програми в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://cutt.ly/OEjlwAS  і передбачає 
перегляд ОП щорічно. Гарант освітньої програми готує мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми на 
основі аналізу поточного стану ринку праці, результатів обговорення концептів магістерської підготовки 
академічною спільнотою, професійного спілкування з роботодавцями щодо компетентностей випускників та 
визначення змісту вищої освіти та анкетування здобувачів вищої освіти, вивчення змін в законодавстві в галузі 
вищої освіти. Мотивований висновок розглядається на засіданні кафедри та передається до навчально-методичного 
відділу університету.
Освітню програму вперше запроваджено в 2020 р. Змін до змісту освіти за ОП не відбувалось.

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 
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до уваги під час перегляду ОП

В ХНУМГ імені О.М. Бекетова однією із основних процедур залучення здобувачів вищої освіти до процесу 
періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості є анонімне анкетування. Опитування 
здобувачів вищої освіти щодо якості освіти і освітньої діяльності здійснюються згідно «Положення про моніторинг 
стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності» 
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf  Вказана процедура проводиться за 
потреби, проте не рідше ніж двічі на рік. Анонімне опитування здобувачів освіти проводиться здебільшого за 
допомогою Google анкет. Періодичний зворотній зв’язок зі студентами є обов’язковою складовою внутрішнього 
забезпечення якості ОП. Протягом навчання здобувачі активно беруть участь у опитуваннях, результати яких 
обговорюються на засіданнях  кафедри, та практично впливають на зміст навчання і викладання. 
Механізмами залучення здобувачів освіти до перегляду ОП є наступні форми зворотного зв’язку:  
- зворотній зв'язок з викладачами дисциплін під час реалізації курсу;  
- зустрічі здобувачів освіти з завідувачем кафедри;  
- анкетування здобувачів освіти щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів;  
- анкетування щодо ОП (передбачено для студентів випускного курсу до захисту кваліфікаційної роботи). Для даної 
ОП даний вид опитування не проводився. Освітня програма запроваджена у 2020 році. Випускників за ОП ще не 
було.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентський сенат безпосередньо бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм, що 
забезпечується їх присутністю у складі Вченій раді Університету, інститутів та факультетів, формуванням 
рекомендацій за результатами опитувань. Представники органів студентського самоврядування залучаються до 
обговорення нормативно-методичних документів організації освітнього процесу, аналізу і узагальнення зауважень і 
пропозицій студентів щодо організації та поліпшення освітнього процесу, забезпечують контроль урахування їх 
інтересів адміністрацією Університету.

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

Відповідно до рішення Вченої ради Університету головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів за ОП 
залучено начальника відділу 05 філії «Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства 
«Укртрансгаз»  (м. Харків), докт. техн. наук, професора Гінзбурга М. Д. Положенням про екзаменаційну комісію  
передбачено за результатами захисту дипломних робіт підготовку звіту голови екзаменаційної комісії, який зокрема 
передбачає пропозиції щодо поліпшення якості підготовки фахівців. 
Представники ринку праці:  (начальник відділу комплексної підготовки газів і рідин УкрНДІгазу Малітовський Р. 
В.; начальник відділу вторинних технологій розробки нафто газоконденсатних родовищ УкрНДІгазу Тимків А. Я.; 
начальник відділу створення постійно діючих геолого-технологічних моделей УкрНДІгазу Сойма Р. Й.) за 
запрошенням беруть участь у методичних семінарах кафедри, які присвячені питанням формування змісту освіти, 
результатів навчання, особливостей реалізації, інформаційного та методичного забезпечення ОП. 
В рамках реалізації проєкту «Підвищення якості підготовки спеціалістів для ефективного та екологічного 
газовидобування», що реалізується в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, керівник Групи з навчання та розвитку персоналу 
Департаменту управління персоналом и соціальної політики та керівник відділу навчання та розвитку персоналу АТ 
«Укргазвидобування» в режимі on-line конференцій обговорюють з представниками університету питання змісту 
освіти.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Освітня програма запроваджена у 2020 році. Практики збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 
та траєкторій працевлаштування випускників ОП Нафтогазова інженерія та технології ще немає, оскільки ОП 
передбачено перший випуск магістрів у грудні 2021 р. Важливим елементом системи зворотного зв’язку з 
випускниками є Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова: https://cutt.ly/BEoKb04  . Асоціація здійснює діяльність у таких напрямах: 
ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв'язку з випускниками, проведення 
опитувань, анкетувань, співбесід з метою поширення знань про Університет тощо. 

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?

Зворотній зв'язок зі студентами проходить в формі опитувань у різному форматі, зустрічей з керівництвом ЗВО, 
членами групи забезпечення, завідуючим випусковою кафедрою та інше. 

1. За результатами аналізу результатів зустрічей, проведених членами групи забезпечення з студентами групи 
МНііТ2020-1 встановлено, що при викладанні деяких дисциплін має місце повтор окремих навчальних питань. 
Зауваження буде враховано при розробці наступної редакції ОП шляхом узгодження робочих програм освітніх 
компонентів. 
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2. За результатами проведення зустрічей завідуючого випусковою кафедрою зі студентами виявлено проблему з 
опануванням англомовної термінології та належного рівня навичок спілкування англійською. Запропоновано 
додатковий факультатив з англійської мови.  

3. За результатами опитувань студентів групи МНііТ2021-1 встановлено побажання студентів про проведення 
аудиторних занять в другій  половині дня. Зауваження враховано при складанні розкладу занять. 

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?

Оскільки акредитація є первинною, результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться до уваги 
під час удосконалення ОП, відсутні. 
Результати акредитацій у 2019-2020 н.р. обговорювалися на засіданні ВР Університету № 12 від 01.07.2020, було 
схвалено план заходів щодо врахування наданих рекомендацій (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова № 209-01 від 
15.07.2020). 
На цей час виконано такі  рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП: 
- для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку через web-портал 
Університету в розділі «Автоматизована система управління навчальним процесом» (наказ ХНУМГ ім. О.М. 
Бекетова №256-01 від 08.09.2020 «Про організацію вільного вибору студентів у 2020-2021 навчальному році») 
згідно рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР за ОП «Садово-паркове господарство», ГЕР за 
ОП «Розумний транспорт і логістика для міст»; 
- формування індивідуальної траєкторії навчання аспірантів розширено за рахунок вибору однієї дисципліни з 
каталогу курсів інших ОП рівня магістра або третього освітньо-наукового рівня вищої освіти - рекомендації ГЕР 
ОНП «Комп’ютерні науки»; 
- набули чинності нові форми робочих програм (наказ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова №178-01 від 23.06.2020 «Про нову 
редакцію форм робочих програм»), складені з урахуванням рекомендацій ЕГ і ГЕР за ОП «Розумний транспорт і 
логістика для міст»; 
- набули чинності нові вимоги до навчальних планів  (Наказ №416-01 від 24 грудня)  і графіку навчального процесу 
за третім освітньо-науковим рівнем (Наказ №77-01 від 1 березня 2021 р.), складені з урахуванням рекомендацій за 2 
Критерієм «Структура та зміст освітньої програми»  ЕГ і ГЕР  ОНП «Комп’ютерні науки»; 
- на виконання рекомендацій ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» розроблено нове Положення про 
порядок створення та роботу екзаменаційної комісії  (рішення Вченої ради Університету від 27.08.2020) 
(https://cutt.ly/ibVXIYb) ; 
- враховано рекомендацію ГЕР за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток» і 
розміщено на web-сайті для публічного доступу Положення про комісію з питань етики та академічної 
доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (https://cutt.ly/ubVVDzZ); 
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті 
введено в дію наказом ректора №407-01 від 23.12.2021 - рекомендації ЕГ і ГЕР за ОП «Комп’ютерні науки», ЕГ і ГЕР 
за ОП «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток», ЕГ і ГЕР за ОП «Нафтогазова 
інженерія та технології», ЕГ і ГЕР за ОП «Хімічна інженерія та технології», ЕГ і ГЕР ОНП «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка».

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота університету змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у 
розробці освітніх програм, обговоренні змісту освітньої програми та окремих освітніх компонентів на засіданнях і 
методичних семінарах кафедри, Науково-методичної ради змісту освітньої програми та окремих освітніх 
компонентів.
В університеті створено сучасну розгалужену інформаційну інфраструктуру, що дозволяє своєчасно вдосконалювати 
освітню програму, яка акредитується, зокрема через відкрите обговорення проектів документів на Вченій та 
Науково-методичній радах, залучення представників студентського самоврядування до складу Вченої ради 
університету, проведення опитувань здобувачів вищої освіти, а також систематичне проведення робочих нарад з 
питань забезпечення якості освітньої діяльності. Відповідальними за впровадження та виконання рішень є  
випускові кафедри, Науково-методичні комісії та Вчені ради інститутів, навчально-методичний відділ, проректор з 
науково-педагогічної роботи.
З метою підвищення якості освітнього процесу в Університеті регулярно проводяться відкриті заняття з 
обов’язковою присутністю представників Сектору моніторингу якості навчального процесу із складанням відгуку та 
існує практика взаємовідвідування занять НПП кафедри.
Академічна спільнота активно приймає участь у громадських обговореннях проєктів документів 
(https://cutt.ly/UEciaui ).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (в межах їх повноважень) покладається 
на керівників та підрозділи Університету: 
Ректор: участь у визначенні стратегії і перспектив розвитку університету, затвердження процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти. 
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Перший проректор: організація освітнього процесу. 
Вчена рада Університету: стратегія розвитку освітньої і наукової діяльності, формування політики та затвердження 
процедур ВСЗЯО. 
Науково-методична рада: аналіз, погодження нормативно-методичної документації, ОП, переліку вибіркових ОК. 
Науково-технічна рада: прозорість, об’єктивність рішень з питань науково-дослідної роботи.  
ННІ ПКВК: аналіз та погодження ОНП, контроль виконання індивідуальних планів ОНП, опитування, контроль 
дотримання академічної доброчесності. 
Кафедри: розробка та вдосконалення змісту освіти, опитування, робота зі стейкхолдерами, контроль дотримання 
академічної доброчесності. 
Навчально-методичний відділ: розробка нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості 
освітньої діяльності. 
Інформаційно-обчислювальний центр: Корпоративна інформаційна система, бібліотечні та інші інформаційні 
ресурси, рейтинги. 
Центр міжнародної діяльності та освіти: міжнародна співпраця, академічна мобільність. 
Приймальна комісія: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів. 
Рада молодих вчених: просування ініціатив молодих вчених. 
Наукова бібліотека: популяризація принципів академічної доброчесності.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

– Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 
– Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 
– Положення про організацію освітнього процесу; 
– громадське обговорення проєктів документів Університету (https://cutt.ly/UEciaui  ).
 Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО в 
розділі «Нормативна база» http://surl.li/afeez. 

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

http://surl.li/afefd 

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://egts.kname.edu.ua/ 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП: 
- затребуваність випускників ОП на ринку праці регіону; 
- підтримка ОП провідними підприємствами та організаціями галузі, зокрема Київською міською організацією 
роботодавців нафтогазової галузі, до якої входять підприємства Групи Нафтогаз; 
- наявність спеціалізованого лабораторного комплексу, який дозволяє моделювати основні технологічні процеси 
видобування та транспортування вуглеводнів.

Слабкі сторони ОП: 
- обмежений використання визнаних у світи спеціалізованих прикладних програмних продуктів для вирішення 
задач нафтогазової галузі; 
- обмежене використання англійської мови при реалізації ОП. 

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

Розвиток ОП буде спрямований на вирішення задач виробничого спрямування у сфері видобування, 
транспортування і зберігання нафти і газу.  
Враховуючи тенденції до повного забезпечення країни вуглеводневою сировиною власного видобутку, запит на 
фахівців, здатних вирішувати задачі інтенсифікації розробки існуючих родовищ та освоєння нових, рішення 
технологічних і логістичних задач транспортування вуглеводнів буде збільшуватись як в державному, так і в 
комерційному секторах. 
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Більш детально розвиток ОП орієнтовано на програму оновлення парку основного обладнання виробничих 
підприємств на рівні сучасних світових зразків, що вимагає адаптації світового та європейського досвіду для 
вирішення виробничих задач в умовах України і реалізується внесенням відповідних змін до змісту освітніх 
компонентів ОП. 
Одним з перспективних напрямів розвитку ОП є забезпечення реалізації проекту «Підвищення якості підготовки 
спеціалістів для ефективного та екологічного газовидобування», що фінансується Міністерством розвитку громад і 
територій України як переможець конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку. 

Серед перспектив розвитку ОП у найближчі 3 роки планується: 
– викладання частини освітніх компонентів ОП англійською мовою;
– розширення практики використання курсів дистанційного навчання в середовищі Moodle як елементів організації 
та підтримки самостійної роботи студентів; 
– перегляд змісту ОП та її освітніх компонентів: 1) за результатами аналізу повного циклу реалізації ОП, захисту 
кваліфікаційних робіт магістрів, опитування студентів; 2) на відповідність стандарту ВО за спеціальністю 185 - 
Нафтогазова інженерія та технології (після затвердження); 
– оновлення лабораторної бази, а саме створення лабораторії "Моделювання процесів видобування" і лабораторії 
"Дослідження вмісту шкідливих речовин при видобуванні нафти й газу"; 
– розширення переліку прикладних програмних продуктів та практики їх застосування; 
– поглиблення співробітництва з підприємствами галузі на локальному ринку, зокрема в частині організації 
практичної підготовки;
– посилення науково-публікаційної активності здобувачів освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Бабаєв Володимир Миколайович

Дата: 01.10.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Охорона праці та 
цивільний захист

навчальна 
дисципліна

ОК1.pdf /98KZ1TXGdV9UPT
NjTuKSLeYlIoEFXW

IHijGb6Fo2aI=

Обладнання та устаткування: – 
мультимедійна установка Digital 
Projector MS 504, 2015 р., 1 шт.; – 
екран для мультимедійних 
презентацій, 2015 р., 1 шт. 
Лабораторне устаткування: 1. 
Стенд для дослідження рівня 
виробничого шуму (вимірювач 
шуму і вібрації ВШВ-003), 1987 р., 
1 шт. 2. Установка для 
дослідження запиленості 
повітря 1978 р., 1 шт. 3. 
Комплект обладнання для 
дослідження параметрів 
мікроклімату робочої зони: - 
психрометр М-34, 1999 р., 4 шт.; 
- анемометр ЛСО-3, 1999 р., 3 
шт.; - анемометр чашковий, 
1999 р., 6 шт.; 4. Газоаналізатор 
УГ21999 р., 2 шт. 5. Люксметр 
Ю-1171999 р., 3 шт.; 6. Тренажер 
для відпрацювання дій щодо 
надання невідкладної допомоги 
«ВИТИМ», 1991 р., 1 шт. 7. 
Інформаційні стенди з охорони 
праці 2019 р., 14 шт.

Методологія наукових 
та технологічних 
досліджень в 
нафтогазовій галузі

навчальна 
дисципліна

ОК2.pdf MTL6aY8r30pS7NG
STai4Y+bUFLK0ilW

Npxym1am/52U=

1. Мультимедійний проектор, 
2008 р., 1 шт. 
2. Обладнання та устаткування: 
– персональні комп’ютери, 2016, 
13 шт.; – дисплей «Panasonic 50», 
2015 р., 1 шт. Програмне 
забезпечення: – Windows, 13 шт. 
ліцензій; – MS office, 13 шт. 
ліцензій. 

Автоматизовані 
системи управління 
технологіч-ними 
процесами в 
нафтогазовій галузі

навчальна 
дисципліна

ОК4.pdf IpvVmqyRfVUI+/D/
mMkq43btB+rpXmvt

OA4o/2y5wIM=

1. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель бурової 
установки, 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель обв’язки гирла 
свердловини», 2018 р., 1 
комплект; – учбово-
лабораторний стенд «Діюча 
модель вузла комплексної 
підготовки газу» (ВКПГ), 2018 р., 
1 комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт. Програмне забезпечення: – 
Windows, 13 шт. ліцензій; – MS 
office, 13 шт. ліцензій.
2. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газорозподільної 
станції», 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель пересувної 
установки безвогневого 
підключення газопроводів-
відгалужень в діючі магістральні 
газопроводи», 2011 р. 1 шт.; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газодинамічної 
установки для чищення 
внутрішньої порожнини 
магістральних газопроводів», 



2011 р., 1 шт.; – автоматизована 
система телеметрії і 
сигналізації (АСТС), 2016 р., 1 
комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт.; – компресор пересувний 
«Airpress HL 425 10», 2016 р., 1 
шт.; – сигналізатор-аналізатор 
газів «Дозор-С-М-42», 2016 р., 1 
комплект. Програмне 
забезпечення: – Windows, 15 шт. 
ліцензій; – MS office, 15 шт. 
ліцензій.
3. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель системи 
газопостачання населеного 
пункту», 2018 р., 1 комплект; – 
мультимедійний проектор, 2008 
р., 1 шт.

Курсовий проект 
"Автоматизовані 
системи управління 
технологічними 
процесами в 
нафтогазовій галузі"

курсова робота 
(проект)

ОК5.pdf YNt1DKS3vs1eMQIIR
tvDaSJ+rLq35bOvyqi

zR5Zh65c=

1. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель бурової 
установки, 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель обв’язки гирла 
свердловини», 2018 р., 1 
комплект; – учбово-
лабораторний стенд «Діюча 
модель вузла комплексної 
підготовки газу» (ВКПГ), 2018 р., 
1 комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт. Програмне забезпечення: – 
Windows, 13 шт. ліцензій; – MS 
office, 13 шт. ліцензій.
2. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газорозподільної 
станції», 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель пересувної 
установки безвогневого 
підключення газопроводів-
відгалужень в діючі магістральні 
газопроводи», 2011 р. 1 шт.; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газодинамічної 
установки для чищення 
внутрішньої порожнини 
магістральних газопроводів», 
2011 р., 1 шт.; – автоматизована 
система телеметрії і 
сигналізації (АСТС), 2016 р., 1 
комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт.; – компресор пересувний 
«Airpress HL 425 10», 2016 р., 1 
шт.; – сигналізатор-аналізатор 
газів «Дозор-С-М-42», 2016 р., 1 
комплект. Програмне 
забезпечення: – Windows, 15 шт. 
ліцензій; – MS office, 15 шт. 
ліцензій.
3. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель системи 
газопостачання населеного 
пункту», 2018 р., 1 комплект; – 
мультимедійний проектор, 2008 
р., 1 шт.

Нафтогазорозподільчі 
схеми

навчальна 
дисципліна

ОК7.pdf WjvqH+bUyOfzlqgL
C3rpP5si4I4tf1aEQol

ImkLlffg=

1. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газорозподільної 
станції», 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 



«Діюча модель пересувної 
установки безвогневого 
підключення газопроводів-
відгалужень в діючі магістральні 
газопроводи», 2011 р. 1 шт.; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газодинамічної 
установки для чищення 
внутрішньої порожнини 
магістральних газопроводів», 
2011 р., 1 шт.; – автоматизована 
система телеметрії і 
сигналізації (АСТС), 2016 р., 1 
комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт.; – компресор пересувний 
«Airpress HL 425 10», 2016 р., 1 
шт.; – сигналізатор-аналізатор 
газів «Дозор-С-М-42», 2016 р., 1 
комплект. Програмне 
забезпечення: – Windows, 15 шт. 
ліцензій; – MS office, 15 шт. 
ліцензій.
2. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель системи 
газопостачання населеного 
пункту», 2018 р., 1 комплект; – 
мультимедійний проектор, 2008 
р., 1 шт.

Переддипломна 
практика

практика ОК8.pdf aLTny4vdgXlPiNzAj
pJnQcQFUAP5LnR9

zC4X+/QLK74=

1. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель бурової 
установки, 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель обв’язки гирла 
свердловини», 2018 р., 1 
комплект; – учбово-
лабораторний стенд «Діюча 
модель вузла комплексної 
підготовки газу» (ВКПГ), 2018 р., 
1 комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт. Програмне забезпечення: – 
Windows, 13 шт. ліцензій; – MS 
office, 13 шт. ліцензій.
2. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газорозподільної 
станції», 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель пересувної 
установки безвогневого 
підключення газопроводів-
відгалужень в діючі магістральні 
газопроводи», 2011 р. 1 шт.; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель газодинамічної 
установки для чищення 
внутрішньої порожнини 
магістральних газопроводів», 
2011 р., 1 шт.; – автоматизована 
система телеметрії і 
сигналізації (АСТС), 2016 р., 1 
комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт.; – компресор пересувний 
«Airpress HL 425 10», 2016 р., 1 
шт.; – сигналізатор-аналізатор 
газів «Дозор-С-М-42», 2016 р., 1 
комплект. Програмне 
забезпечення: – Windows, 15 шт. 
ліцензій; – MS office, 15 шт. 
ліцензій.
3. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель системи 



газопостачання населеного 
пункту», 2018 р., 1 комплект; – 
мультимедійний проектор, 2008 
р., 1 шт.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

2021 печ. 523М МУ 
КРМ НІіТ.pdf

ZLKPwGd2ZxoLiBm
OOLG6iz9YaSytMXs

nBM3ojHEpPAE=

1. Обладнання та устаткування: 
– персональні комп’ютери, 2016, 
13 шт.; – дисплей «Panasonic 50», 
2015 р., 1 шт. Програмне 
забезпечення: – Windows, 13 шт. 
ліцензій; – MS office, 13 шт. 
ліцензій. 
2. Обладнання та устаткування: 
– персональні комп’ютери, 2016 
р., 15 шт.; – дисплей «Panasonic 
50», 2015 р., 1 шт. Програмне 
забезпечення: – Windows, 15 шт. 
ліцензій; – MS office, 15 шт. 
ліцензій

Техніко-економічне 
обґрунтування 
технологічних рішень 
в нафтогазовій галузі

навчальна 
дисципліна

ОК3.pdf N9c72sd73ag2hbcxE
G02y6gsNGZ05psIG

XbwPQr+Ico=

1. Обладнання та устаткування: 
– персональні комп’ютери, 2016, 
13 шт.; – дисплей «Panasonic 50», 
2015 р., 1 шт. Програмне 
забезпечення: – Windows, 13 шт. 
ліцензій; – MS office, 13 шт. 
ліцензій. 

Новітні технології 
розробки та 
експлуатації 
нафтових, газових та 
газоконденсатних 
родовищ

навчальна 
дисципліна

ОК6.pdf AuXgsQK1arMRU8R
Cz/FKtM21d4/zOUe

7hH/9KQnegqc=

1. Обладнання та устаткування: 
– учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель бурової 
установки, 2018 р., 1 комплект; – 
учбово-лабораторний стенд 
«Діюча модель обв’язки гирла 
свердловини», 2018 р., 1 
комплект; – учбово-
лабораторний стенд «Діюча 
модель вузла комплексної 
підготовки газу» (ВКПГ), 2018 р., 
1 комплект; – персональні 
комп’ютери, 2016 р., 13 шт.; – 
дисплей «Panasonic» 50”, 2015 р., 1 
шт. Програмне забезпечення: – 
Windows, 13 шт. ліцензій; – MS 
office, 13 шт. ліцензій. 

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

61911 Абракітов 
Володимир 
Едуардович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

KH 008086, 
виданий 

23.03.1995, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002233, 
виданий 

20.05.2001

29 Охорона праці 
та цивільний 
захист

1. Кандидат технічних 
наук 05.26.01 – 
охорона праці та 
пожежна безпека,
«Аналогове 
моделювання при 
вирішенні питань 
боротьби з шумом»
1995 р.
2. Доцент кафедри 
безпеки 
життєдіяльності,  
атестат  
ДЦ № 002233,
3. Абракітов В.Е., 
Нестеренко С.В. 
Критерії подібності 
при фізичному 



моделюванні 
акустичних процесів 
// Комунальне 
господарство міст, 
2020, том 4, випуск 
157. – С. 86-90.
https://eprints.kname.e
du.ua/56564/ 
4. Абракітов В. Е. 
Побудова 
тривимірних 
просторових карт 
шуму / В. Е. Абракітов 
П. А. Білим, С. В. 
Нестеренко, А.С. 
Рогозін // Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2019. 
- №6(152). – С. 214-
218/
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/kgm_tech_2019_6
_152_35 
5. Степаненко А.В. 
Ризик-аналіз 
діагностування 
дефектів під час 
експлуатації 
самохідних 
вантажопідіймальних 
кранів стрілового типу 
[Електронний ресурс] 
/ А.В.Степаненко, О.С. 
Скрипник, В.Е. 
Абракітов, // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2020. 
- №1(154). – С. 267-
271.
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5564 6. 
Абракітов В.Е. 
Шумозахисні екрани 
як засіб оптимізації 
шумового режиму / 
В.Е. Абракітов, О.С. 
Скрипник, С.В. 
Нестеренко // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2021. 
- №1(161). – С. 296-
300. (Категорія Б, 
Index Copernicus).
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/5750 7. 
Скрипник О. С. Вплив 
складу мінеральних 
ват на організм 
працюючих задіяних у 
монтажі утеплювача / 
О.С. Скрипник, В.Е. 
Абракітов, М.Ю. 
Іващенко // 
Комунальне 
господарство міст. 
Серія: Технічні науки 
та архітектура – 2020. 
- №1(154). – С. 320-
327.
https://khg.kname.edu.
ua/index.php/khg/artic
le/view/57548. 
Академія Безпеки та 
основ здоров’я –  



дійсний член 
(академік) з 2007 р. 
10. Міжнародна 
академія безпеки 
життєдіяльності – 
дійсний член 
(академік) з 2016 р.
11. Міжнародна 
академія екології та 
безпеки –  дійсний 
член (академік) з 2007 
р.

69882 Капцов Іван 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
Інститут 

будівельної та 
цивільної 
інженерії

Диплом 
доктора наук 
ДT 002534, 

виданий 
04.05.1990, 

Атестат 
професора ПP 

001546, 
виданий 

20.06.2002

27 Методологія 
наукових та 
технологічних 
досліджень в 
нафтогазовій 
галузі

1. Московський ордена 
Трудового Червоного 
прапору інститут 
нафтохімічної та 
газової промисловості 
ім. І. М. Губкіна, 1965 
р, проектування та 
експлуатація газо-
нафтопроводів, 
газонафтосховищ і 
нафтобаз, інженер-
механік
2. Доктор технічних 
наук, 05.15.13 – 
будівництво і 
експлуатація 
нафтогазопроводів, 
баз і сховищ, 
«Підвищення 
ефективності роботи 
магістральних 
газопроводів»,
1990 р.
3. Професор кафедри 
експлуатації газових і 
теплових систем, 
атестат ПР № 001546 
2002 р.
4. Mathematical 
Principles for 
Predicting Reliability 
Control Parameters of 
Pipe Armature for 
Transport Energy 
Systems / Ivan Kaptsov, 
Volodimir Kotukh, 
Nataliy Kaptsova, Yuriy 
Pakhomov, Katerina 
Paleyeva // 
International Journal of 
Recent Technology and 
Engineering (IJRTE) 
ISSN: 2277-3878, 
Volume-8, Issue-2S11, 
September 2019, рр. 
2285 – 2288 (Skopus). 
DOI: 
10.35940/ijrte.B1254.09
82S1119.
https://www.scopus.co
m/inward/record.uri?
eid=2-s2.0-
85074411880&doi=10.3
5940%2fijrte.B1254.098
2S1119&partnerID=40&
md5=7f665d7fd170f949
60735ef78a58846e 
5. Hydrophobization 
method and "Ramksis-
2" material for the flow 
rate in crease in the 
watered oil wells / V. N. 
Babaev, I. I. Kaptsov, O. 
I. Nalyvaiko // Journal 
of Hydrocarbon Power 
Engineering. 2019, Vol. 
6, Issue 2. – Р. 41-47. 
https://ogpe.nung.edu.



ua/index.php/jhpe/arti
cle/view/1256. До 
питання ефективності 
використання трубної 
арматури 
транспортних 
трубопровідних 
систем за техніко-
економічним 
критерієм / Капцов І. 
І., Котух В. Г., Капцова 
Н. І., Палєєва К. М., 
Мартиненко Є. О. // 
Комунальне 
господарство міст. – 
Харків, 2018. Вип. 142. 
– С. 32-39.
https://khg.kname.edu.
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН9 
Демонструвати 
досконале 
застосування 
інформаційних, 
комунікаційних 
технологій для 
вирішення задач 
інноваційного 
характеру у сфері 
видобування, 
транспортування 
та зберігання 
нафти і газу.

Переддипломна 
практика

Виробничо-орієнтовані, 
практичні, самостійна 
робота

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік



ПРН6 Розуміти 
принципи 
формування 
перспективних 
напрямів науково-
технічного 
розвитку 
нафтогазової 
галузі, та 
демонструвати 
навички з 
впровадження 
новітніх 
технологій на 
виробництві.

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий,
практичний, наочний,
 пояснювально-
ілюстративний, метод
 створення проблемних
ситуацій, дискусійний

Практична перевірка умінь і
навичок, розв’язання
проблемних ситуацій,
поточний контроль,
прослуховування доповідей,
публічний захист

ПРН10 
Демонструвати 
розуміння і 
застосування 
дотримання вимог 
безпеки 
життєдіяльності 
та охорони праці 
при організації 
функціювання 
підприємств 
нафтогазової 
галузі.

Переддипломна 
практика

Виробничо-орієнтовані, 
практичні, самостійна 
робота

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік

ПРН2 
Застосовувати 
методи 
фундаментальних 
та 
загальноінженерни
х наук для 
розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач 
нафтогазової 
галузі, розуміти 
наукові принципи і 
теорії, на яких вони 
базуються, області 
їх застосування та 
обмеження.

Кваліфікаційна робота ПРН2 Застосовувати методи 
фундаментальних та 
загальноінженерних наук 
для розв’язання складних 
спеціалізованих задач 
нафтогазової галузі, 
розуміти наукові принципи і 
теорії, на яких вони 
базуються, області їх 
застосування та обмеження.

Практична перевірка умінь і
навичок, розв’язання
проблемних ситуацій,
поточний контроль,
прослуховування доповідей,
публічний захист

ПРН3 
Демонструвати 
навички техніко-
економічного. 
оцінювання 
ефективності 
прогресивних 
нафтогазових 
технологій і нових 
технічних об’єктів 
на різних стадіях 
реалізації проектів.

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий,
практичний, наочний,
 пояснювально-
ілюстративний, метод
 створення проблемних
ситуацій, дискусійний

Практична перевірка умінь і
навичок, розв’язання
проблемних ситуацій,
поточний контроль,
прослуховування доповідей,
публічний захист

ПРН7 Розробляти 
та реалізовувати 
проекти в сфері 
нафтогазових 
технологій та 
дотичні до неї 
міждисциплінарні 
проекти з 
урахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий,
практичний, наочний,
 пояснювально-
ілюстративний, метод
 створення проблемних
ситуацій, дискусійний

Практична перевірка умінь і
навичок, розв’язання
проблемних ситуацій,
поточний контроль,
прослуховування доповідей,
публічний захист

ПРН7. Розробляти 
та реалізовувати 
проекти в сфері 
нафтогазових 
технологій та 

Новітні технології 
розробки та 
експлуатації 
нафтових, газових та 
газоконденсатних 

Словесні: лекції  

Наочні: презентації  

Практичні: практичні 

Методи поточного 
контролю: -опитування 
студентів за кожним 
змістовим модулем; - 
контроль виконання 



дотичні до неї 
міждисциплінарні 
проекти з 
урахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

родовищ роботи, самостійне 
опрацювання навчального 
матеріалу  

Контрольні: усного та 
письмового контролю 
виконання і захист 
розрахунково-графічної 
роботи 

практичних завдань, - 
письмовий контроль 
(контрольні роботи); - 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем. 
захист розрахунково-
графічної роботи 
Підсумковий контроль – 
письмовий екзамен 

ПРН10 
Демонструвати 
розуміння і 
застосування 
дотримання вимог 
безпеки 
життєдіяльності 
та охорони праці 
при організації 
функціювання 
підприємств 
нафтогазової 
галузі.

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий,
практичний, наочний,
 пояснювально-
ілюстративний, метод
 створення проблемних
ситуацій, дискусійний

Практична перевірка умінь і
навичок, розв’язання
проблемних ситуацій,
поточний контроль,
прослуховування доповідей,
публічний захист

ПРН3 Розуміти 
науково-технічні 
цілі розвитку 
нафтогазової 
галузі, шляхи їх 
досягнення та роль 
у забезпеченні 
енергетичної 
безпеки України. 

Техніко-економічне 
обґрунтування 
технологічних рішень 
в нафтогазовій галузі

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Розв’язання задач. 
Конспектування 

лекцій. Самостійна робота. 

Виконання вправ для 
самостійного розв’язання. 
Метод створення 

проблемних ситуацій. 

Виконання індивідуальних 
завдань (РГР). 

Практична перевірка умінь і 
навичок. 

Контроль розв’язання 
проблемних ситуацій. 

Контроль виконання 
розрахунків за практичними 
завданнями. 

Графічний контроль 
(складання таблиць, планів, 
побудова діаграм, графіків). 

Тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE. 

Поточне тестування. 

Усне опитування. 

Письмове експрес-
опитування. 

Письмовий контроль 
(перевірка РГР). 

Письмовий підсумковий 
контроль (теоретичні 
питання та розв’язання 
задач). 

ПРН7 Розробляти 
та реалізовувати 
проекти в сфері 
нафтогазових 
технологій та 
дотичні до неї 
міждисциплінарні 
проекти з 
урахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

Техніко-економічне 
обґрунтування 
технологічних рішень 
в нафтогазовій галузі

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Розв’язання задач. 
Конспектування 

лекцій. Самостійна робота. 

Виконання вправ для 
самостійного розв’язання. 
Метод створення 

проблемних ситуацій. 

Виконання індивідуальних 
завдань (РГР). 

Практична перевірка умінь і 
навичок. 

Контроль розв’язання 
проблемних ситуацій. 

Контроль виконання 
розрахунків за практичними 
завданнями. 

Графічний контроль 
(складання таблиць, планів, 
побудова діаграм, графіків). 

Тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE. 

Поточне тестування. 

Усне опитування. 

Письмове експрес-



опитування. 

Письмовий контроль 
(перевірка РГР). 

Письмовий підсумковий 
контроль (теоретичні 
питання та розв’язання 
задач). 

ПРН9 
Демонструвати 
досконале 
застосування 
інформаційних, 
комунікаційних та 
цифрових 
технологій для 
вирішення задач 
інноваційного 
характеру у сфері 
видобування, 
транспортування 
та зберігання 
нафти і газу. 

Техніко-економічне 
обґрунтування 
технологічних рішень 
в нафтогазовій галузі

Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Розв’язання задач. 
Конспектування 

лекцій. Самостійна робота. 

Виконання вправ для 
самостійного розв’язання. 
Метод створення 

проблемних ситуацій. 

Виконання індивідуальних 
завдань (РГР). 
Словесні, наочні, практичні, 
пояснювально-ілюстративні. 
Розв’язання задач. 
Конспектування 

лекцій. Самостійна робота. 

Виконання вправ для 
самостійного розв’язання. 
Метод створення 

проблемних ситуацій. 

Виконання індивідуальних 
завдань (РГР). 
 

Практична перевірка умінь і 
навичок. 

Контроль розв’язання 
проблемних ситуацій. 

Контроль виконання 
розрахунків за практичними 
завданнями. 

Графічний контроль 
(складання таблиць, планів, 
побудова діаграм, графіків). 

Тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE. 

Поточне тестування. 

Усне опитування. 

Письмове експрес-
опитування. 

Письмовий контроль 
(перевірка РГР). 

Письмовий підсумковий 
контроль (теоретичні 
питання та розв’язання 
задач). 

ПРН6. Розуміти 
принципи 
формування 
перспективних 
напрямів науково-
технічного 
розвитку 
нафтогазової 
галузі, та 
демонструвати 
навички з 
впровадження 
новітніх 
технологій на 
виробництві. 

Новітні технології 
розробки та 
експлуатації 
нафтових, газових та 
газоконденсатних 
родовищ

Словесні: лекції  

Наочні: презентації  

Практичні: практичні 
роботи, самостійне 
опрацювання навчального 
матеріалу  

Контрольні: усного та 
письмового контролю 
виконання і захист 
розрахунково-графічної 
роботи 

Методи поточного 
контролю: -опитування 
студентів за кожним 
змістовим модулем; - 
контроль виконання 
практичних завдань, - 
письмовий контроль 
(контрольні роботи); - 
прослуховування доповідей 
із самостійно вивчених тем. 
захист розрахунково-
графічної роботи 
Підсумковий контроль – 
письмовий екзамен 

ПРН6 Розуміти 
принципи 
формування 
перспективних 
напрямів науково-
технічного 
розвитку 
нафтогазової 
галузі, та 
демонструвати 
навички з 
впровадження 
новітніх 
технологій на 
виробництві.

Переддипломна 
практика

Виробничо-орієнтовані, 
практичні, самостійна 
робота

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік

ПРН9 
Демонструвати 
досконале 
застосування 
інформаційних, 
комунікаційних 

Кваліфікаційна робота Дослідницький, пошуковий,
практичний, наочний,
 пояснювально-
ілюстративний, метод
 створення проблемних
ситуацій, дискусійний

Практична перевірка умінь і
навичок, розв’язання
проблемних ситуацій,
поточний контроль,
прослуховування доповідей,
публічний захист



технологій для 
вирішення задач 
інноваційного 
характеру у сфері 
видобування, 
транспортування 
та зберігання 
нафти і газу.

ПРН3 
Демонструвати 
навички техніко-
економічного 
оцінювання 
ефективності 
прогресивних 
нафтогазових 
технологій і нових 
технічних об’єктів 
на різних стадіях 
реалізації проектів.

Переддипломна 
практика

Виробничо-орієнтовані, 
практичні, самостійна 
робота

Усне або письмове 
опитування, практична 
перевірка умінь і навичок, 
розв’язання проблемних 
ситуацій, диференційований 
залік

ПРН1 
Демонструвати 
вміння 
абстрактно 
мислити, 
виконувати 
системний аналіз 
та синтез 
технічних систем 
при видобуванні, 
транспортуванні 
та зберіганні 
нафти і газу.

Нафтогазорозподільчі 
схеми

Наочні (презентація), 
лекційні, практичні, 
самостійна робота, 
розрахунково-графічне 
завдання

Звіти з практичних робіт, 
усне опитування; письмовий 
контроль, розрахунково-
графічне завдання, екзамен 
- письмово за білетами або 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

ПРН7 Розробляти 
та реалізовувати 
проекти в сфері 
нафтогазових 
технологій та 
дотичні до неї 
міждисциплінарні 
проекти з 
урахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

Нафтогазорозподільчі 
схеми

Наочні (презентація), 
лекційні, практичні, 
самостійна робота, 
розрахунково-графічне 
завдання

Звіти з практичних робіт, 
усне опитування; письмовий 
контроль, розрахунково-
графічне завдання, екзамен 
- письмово за білетами або 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

ПРН8 
Демонструвати 
здатність до 
розробки і 
обґрунтування 
газонафторозподіл
ьчих схем розподілу 
вуглеводнів з 
метою організації 
повного циклу 
постачання 
нафтогазопромисл
ової продукції.

Нафтогазорозподільчі 
схеми

Наочні (презентація), 
лекційні, практичні, 
самостійна робота, 
розрахунково-графічне 
завдання

Звіти з практичних робіт, 
усне опитування; письмовий 
контроль, розрахунково-
графічне завдання, екзамен 
- письмово за білетами або 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

ПРН10 
Демонструвати 
розуміння і 
застосування 
дотримання вимог 
безпеки 
життєдіяльності 
та охорони праці 
при організації 
функціювання 
підприємств 
нафтогазової 
галузі.

Охорона праці та 
цивільний захист

Пояснювально-
ілюстративний, пошуково- 
дискусійний

Поточний контроль:
- усне опитування 
здобувачів
- письмовий контроль у 
вигляді контрольних робіт 
за змістовими модулями; 
- тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі «Moodle»;  
Підсумковий контроль у 
вигляді диференційованого 
заліку проводиться 
письмово за контрольними 
завданнями.

ПРН7 Розробляти 
та реалізовувати 

Охорона праці та 
цивільний захист

Пояснювально-
ілюстративний, пошуково- 

Поточний контроль:
- усне опитування 



проекти в сфері 
нафтогазових 
технологій та 
дотичні до неї 
міждисциплінарні 
проекти з 
урахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

дискусійний здобувачів
- письмовий контроль у 
вигляді контрольних робіт 
за змістовими модулями; 
- тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі «Moodle»;  
Підсумковий контроль у 
вигляді диференційованого 
заліку проводиться 
письмово за контрольними 
завданнями.

ПРН1 
Демонструвати 
вміння 
абстрактно 
мислити, 
виконувати 
системний аналіз 
та синтез 
технічних систем 
при видобуванні, 
транспортуванні 
та зберіганні 
нафти і газу.

Методологія наукових 
та технологічних 
досліджень в 
нафтогазовій галузі

Лекційні, практичні, 
самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (РГЗ).

Письмове (звіти з 
практичних робіт, 
розрахунково-графічне 
завдання, тестування), усне 
опитування (захист 
практичних робіт, 
розрахунково-графічного 
завдання, тестування), 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

ПРН2 
Застосовувати 
методи 
фундаментальних 
та 
загальноінженерни
х наук для 
розв’язання 
складних 
спеціалізованих 
задач 
нафтогазової 
галузі, розуміти 
наукові принципи і 
теорії, на яких вони 
базуються, області 
їх застосування та 
обмеження.

Методологія наукових 
та технологічних 
досліджень в 
нафтогазовій галузі

Лекційні, практичні, 
самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (РГЗ).

Письмове (звіти з 
практичних робіт, 
розрахунково-графічне 
завдання, тестування), усне 
опитування (захист 
практичних робіт, 
розрахунково-графічного 
завдання, тестування), 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

ПРН6 Розуміти 
принципи 
формування 
перспективних 
напрямів науково-
технічного 
розвитку 
нафтогазової 
галузі, та 
демонструвати 
навички з 
впровадження 
новітніх 
технологій на 
виробництві.

Методологія наукових 
та технологічних 
досліджень в 
нафтогазовій галузі

Лекційні, практичні, 
самостійна робота. 
Виконання індивідуальних 
завдань (РГЗ).

Письмове (звіти з 
практичних робіт, 
розрахунково-графічне 
завдання, тестування), усне 
опитування (захист 
практичних робіт, 
розрахунково-графічного 
завдання, тестування), 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE

ПРН5 
Демонструвати 
вміння 
проектувати 
структурні та 
функціональні 
схеми 
автоматизації, 
розробляти 
алгоритми 
управління, 
здійснювати вибір 
обладнання

Автоматизовані 
системи управління 
технологіч-ними 
процесами в 
нафтогазовій галузі

Наочні (презентація), 
лекційні, практичні, 
лабораторні

Усне опитування (захист 
звіту); письмовий контроль 
(оформлення звітів з 
практичних та 
лабораторних робіт, 
письмове тестування); 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE; 
підсумковий контроль - 
екзамен (письмово або у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE)

ПРН9 
Демонструвати 
досконале 
застосування 

Автоматизовані 
системи управління 
технологіч-ними 
процесами в 

Наочні (презентація), 
лекційні, практичні, 
лабораторні

Усне опитування (захист 
звіту); письмовий контроль 
(оформлення звітів з 
практичних та 



інформаційних, 
комунікаційних та 
цифрових 
технологій для 
вирішення задач 
інноваційного 
характеру у сфері 
видобування, 
транспортування 
та зберігання 
нафти і газу.

нафтогазовій галузі лабораторних робіт, 
письмове тестування); 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE; 
підсумковий контроль - 
екзамен (письмово або у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE)

ПРН4 
Демонструвати 
навички з розробки 
системи 
комплексного 
автоматичного 
управління 
технологічними 
процесами в 
нафтогазових 
системах, 
оцінювати їх 
технологічну 
досконалість.

Курсовий проект 
"Автоматизовані 
системи управління 
технологічними 
процесами в 
нафтогазовій галузі"

Наочні, самостійна робота Письмовий графічний 
контроль, письмовий 
контроль, усний контроль 
(публічний захист курсового 
проект), тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE

ПРН5 
Демонструвати 
вміння 
проектувати 
структурні та 
функціональні 
схеми 
автоматизації, 
розробляти 
алгоритми 
управління, 
здійснювати вибір 
обладнання.

Курсовий проект 
"Автоматизовані 
системи управління 
технологічними 
процесами в 
нафтогазовій галузі"

Наочні, самостійна робота Письмовий графічний 
контроль, письмовий 
контроль, усний контроль 
(публічний захист курсового 
проект), тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE

ПРН9 
Демонструвати 
досконале 
застосування 
інформаційних, 
комунікаційних та 
цифрових 
технологій для 
вирішення задач 
інноваційного 
характеру у сфері 
видобування, 
транспортування 
та зберігання 
нафти і газу.

Курсовий проект 
"Автоматизовані 
системи управління 
технологічними 
процесами в 
нафтогазовій галузі"

Наочні, самостійна робота Письмовий графічний 
контроль, письмовий 
контроль, усний контроль 
(публічний захист курсового 
проект), тестування у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE

ПРН4 
Демонструвати 
навички з розробки 
системи 
комплексного 
автоматичного 
управління 
технологічними 
процесами в 
нафтогазових 
системах, 
оцінювати їх 
технологічну 
досконалість.

Автоматизовані 
системи управління 
технологіч-ними 
процесами в 
нафтогазовій галузі

Наочні (презентація), 
лекційні, практичні, 
лабораторні

Усне опитування (захист 
звіту); письмовий контроль 
(оформлення звітів з 
практичних та 
лабораторних робіт, 
письмове тестування); 
тестування у віртуальному 
освітньому середовищі на 
платформі MOODLE; 
підсумковий контроль - 
екзамен (письмово або у 
віртуальному освітньому 
середовищі на платформі 
MOODLE)

 


