
                                                              

 
Проєкт ERASMUS+ “EduQAS – Імплементація системи забезпечення якості 
освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд”: пілотне оцінювання 

освітніх програм у Національній металургійній академії України (м. Дніпро) 

У рамках проєкту ERASMUS+ “EduQAS – Імплементація системи 
забезпечення якості освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд” 11–
13 лютого, 2020 року відбулось пілотне оцінюванні освітніх програм у 
Національній металургійній академії України (НМетАУ). Цей захід зібрав усіх 
партнерів проєкту з України (Харківський національний економічний 
університет ім. Семена Кузнеця, Донецький державний університет 
управління, Національний університет «Львівська політехніка», Інститут 
вищої освіти НАПН України); до нього долучились представники KTH – 
партнера проєкту зі Швеції та запрошена  професорка Людмила Волкова з 
Німеччини, яка приїздила до НМетАУ з лекціями.  

Команда проєкту EduQAS здійснювала оцінювання двох програм.  
Гарантом магістерської програми «Metallurgical processes of production and 
processing of metals and alloys» є Камкіна Людмила Володимирівна, доктор 
технічних наук, професор. Гарантом бакалаврської програми «Translation from 
the English language» є Прутчикова Валентина Василівна, завідувач кафедри 
перекладу та іноземних мов. 

За результатами зустрічей та обговорень із внутрішніми і зовнішніми 
стейкхолдерами експерти відзначили сильні сторони освітніх програм, 
зокрема участь усіх зацікавлених осіб у їх розробленні та реалізації, та надали 
рекомендації щодо їх вдосконалення.    

Для програми «Translation from the English language»: оновити технічне 
забезпечення для підготовки перекладачів; продовжити вивчення програми на 
рівнях “магістр” та “доктор філософії”; залучати роботодавців до проведення 
практичних занять; організувати стажування для викладачів і студентів в 
англомовних країнах. 



Рекомендації для програми «Metallurgical processes of production and 
processing of metals and alloys»: залучати роботодавців до розроблення і 
оновлення освітньої програми; розширити можливості академічної 
мобільності студентів; впроваджувати дуальну освіту; більше студентів 
залучати на третій науково-освітній рівень (доктор філософії). 

Професор О. Потап представив організаційну структуру внутрішнього 
забезпечення якості НМетАУ, гарантів освітніх програм та співробітників 
Академії, які забезпечують якість вищої освіти на всіх рівнях. 

Спілкування з роботодавцями відбувалось на провідних галузевих 
підприємствах, де працюють випускники НМетАУ: ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 
та ТОВ «ДАНІЕЛІ ХЕВІ МАШІНЕРІ ІНЖИНІРІНГ». 

 Цікавим виявився обмін досвідом з міжнародними партнерами 
НМетАУ: обговорення підходів до організації освітнього процесу в 
металургійній сфері України та Німеччини, а також ознайомлення  із вимогами 
італійських компаній до випускників.  

Провідний науковий співробітник відділу політики і врядування у вищій 
освіті Дебич М. представляла Інститут вищої освіти НАПН України. 

 

 



Детальніше про проект EduQAS - Implementation of Education Quality 
Assurance System via Cooperation of University – Business – Government in 
HEIs: http://web.elth.ucv.ro/eduqas. 
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