
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи 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

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації,
її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу
вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах
Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою
експертною радою та Національним агентством.

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 освітню програму

Назва ЗВО Харківський національний університет міського господарства імені
О.М. Бекетова

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 39710

Назва ОП Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Cпеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Хоменко Володимир Львович, Лісовенко Владислав Григорович,
Тараєвський Олег Степанович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 18.10.2021 р. – 20.10.2021 р.

3. Посилання на документи, які підлягають оприлюдненню закладом вищої освіти на своєму
вебсайті

Відомості про самооцінювання ОП https://egts.kname.edu.ua/images/2021_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%
96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9E%D0%9F%D0%9F_185_%D
0%9D%D0%86%D1%96%D0%A2_compressed.pdf

Програма візиту експертної групи https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/8-
novini/60-zaproshuemo-na-vidkritu-zustrich-z-ekspertnoyu-grupoyu-z-
provedennya-akreditatsijnoji-ekspertizi

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

I. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації з підстав, не пов’язаних із
відповідністю критеріям оцінювання якості освітньої програми:

відсутні
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальні враження про освітню програму та освітній процес є позитивними. ОП дозволяє забезпечити якісну
підготовку висококваліфікованих фахівців в нафтогазовій галузі, здатних здійснювати наукову та практичну
діяльність. Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідає всім Критеріям Додатку до
Положення про акредитацію освітніх програм з недоліками, які не є суттєвими (рівень В). Деякі зазначені освітні
процеси мають резерви для удосконалення, що і стало предметом консультаційного оцінювання експертної групи. В
цілому освітня програма має перспективи для подальшого існування, розвитку та удосконалення в майбутньому. До
удосконалення ОП залучаються адміністрація закладу, академічний персонал, роботодавці, здобувачі вищої освіти,
випускники кафедри та академічна спільнота. На програмі відбувається системна робота з роботодавцями. Науково-
педагогічні працівники, залучені до викладання на ОП, мають академічну та професійну відповідність. Матеріально-
технічне оснащення кафедри та освітнє середовище дозволяють досягти зазначених в освітній програмі програмних
результатів навчання. В Університеті функціонує система забезпечення якості вищої освіти. Реалізація освітнього
процесу за даною ОП здійснюється на умовах прозорості та відкритості.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Викладачі групи забезпечення беруть участь у Міжнародних проєктах, конференціях та стажуваннях. Серед
здобувачів популяризується політика академічної доброчесності. Викладачі ОП проходять різноманітні стажування
та підвищення кваліфікації, що, безумовно, позитивно впливає на якість та актуальність навчального контенту.
Сильною стороною ОП є розвинута інфраструктура та матеріально-технічна база із безоплатним доступом для
студентів та викладачів. Студенти мають можливість користування Wi-Fi з доступом до Інтернету на всій території
університету. Позитивною практикою є доступ здобувачів до наукометричної бази Web of Science, який, на думку
експертів, значно підвищує якість кваліфікаційних робіт. Унікальною формою соціальної підтримки працівників і
здобувачів освіти в університеті є Центр розвитку для дітей ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
(https://kidscenter.kname.edu.ua/index.php/uk/), який забезпечує підтримку у догляду за дітьми дошкільного віку. В
університеті розроблена і активно застосовується система рейтингування науково-педагогічного персоналу двічі на
рік. Вона мотивує викладачів до більш плідної роботи і надає інформацію про проблемні місця, на вирішення яких
слід направити зусилля. В університеті відбувається постійний моніторинг якості освіти за чіткими критеріями
серед різних груп стейкхолдерів. Здобувачі вищої освіти мають широкий вибір підприємств нафтогазової галузі для
проходження переддипломної практики з якими підписані договори про співпрацю. ОП передбачає різні види
практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які в комплексі дозволяють здобути компетентності, необхідні для
подальшої професійної діяльності. ОП передбачає високий рівень набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills), в чому ЕГ мала можливість переконатись під час спілкування зі здобувачами вищої освіти даної
ОП і представниками студентського самоврядування.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Експертна група рекомендує внести зміни до нормативних документів ЗВО щодо термінів переглядів ОП або
посилити контроль за їх дотриманням. Оскільки ОП вперше запроваджено в 2020 р. і за цей час вона не
переглядалась і не існує проекту нової ОП, який був би доступний для обговорення стейкхоледрами. Це порушує
визначену самим ЗВО процедуру перегляду освітньої програми. Також ЕГ рекомендує більш активно залучати
роботодавців до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості
шляхом проведення круглих сторін, опитувань, рецензувань ОП та іншими, найбільш ефективними, з точки зору
ЗВО, методами. Тим більше, що ЗВО розташований у регіоні, де знаходиться достатня кількість підприємств
нафтогазової галузі. На ОП не використовуються силабуси навчальних дисциплін, які є більш зручним і
інформативним документом для студентів, ніж робочі програми. Рекомендовано розглянути доцільність
інформування студентів про освітні компоненти за допомогою силабусів. Рекомендовано оновити зміст ОК Охорона
праці та цивільний захист та включити до нього розділи, які б враховували специфіку нафтогазової галузі з метою
можливості досягнення ФК9, ПРН7 і ПРН10. Фахові компетентності і програмні результатів навчання визначені
вибірковою компонентою є зайвими і повинні бути виключені із ОП. ЕГ рекомендує підсилити роль гуманітарної
складової у формування загальних компетентностей і програмних результатів навчання, які корелюють з цими
компетентностями. Складність реалізації здобувачами права на формування індивідуальної освітньої траєкторії
через фактичний вибір дисциплін цілою групою разом, малу кількість вибіркових гуманітарних дисциплін,
наявність «блоковості» у виборі дисциплін. ЕГ рекомендує переглянути застосовувані підходи у частині надання
права здобувачам вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін.

III. Аналіз
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У цьому розділі експертна група описує встановлені під час акредитаційної експертизи фактичні обставини,
аналізує та оцінює їх, а також надає свої рекомендації щодо удосконалення ОП та діяльності за нею за окремими
критеріями.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти.

Освітня програма має чіткі цілі, що відповідають специфіці навчального процесу та компетентностям отримання
знань, вмінь та навичок для досягнення енергетичної незалежності України. Місія закладу - забезпечення високого
рівня освітніх послуг за допомогою кваліфікованого кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази,
інформаційного та організаційного забезпечення навчального процесу. Цілі ОП мають суспільно важливий
характер, сформульовані чітко, відповідають місії та стратегічним цілям закладу, які зазначені у «Стратегічний план
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq),
зокрема в аспекті створення, збереження та поширення знань у наукових сферах, пов'язаних із підготовкою
висококваліфікованих кадрів для розвитку регіону і України в цілому. Місія ЗВО має явну суспільну складову,
віддзеркалює унікальність ОП і дозволяє впровадити та реалізувати всі необхідні компоненти, які передбачені для
підготовки бакалаврів зі спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології». 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. 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). Цілі програми узгоджені з
кваліфікаційними характеристиками професій працівників для підготовки фахівців нафтогазової галузі України.

2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій
та потреб заінтересованих сторін.

Спілкування зі стейкґолдерами виявило їх зацікавленість в реалізації освітньої програми, знання та навички, що
отримають студенти в процесі навчання, використовуються у практичній діяльності, зокрема, здатність
встановлення взаємозв'язку між окремими елементами систем забезпечення України вуглеводневими
енергоносіями, розроблення рекомендацій щодо підвищення їх енергоефективності; здатність використовувати
професійно-профільовані знання і практичні навички під час буріння та експлуатації свердловин, а також вибору та
організації раціональної експлуатації та обслуговування нафтогазопромислового обладнання; здатність
застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для аналізу технологічних процесів
спорудження газонафтопроводів та газонафтосховищ, транспортування та зберігання нафти і газу, (лист від
роботодавця доданий до Справи). Проведені зустрічі показали, що стейкґолдери залучаються до формулювання
цілей та програмних результатів навчання, а цілі освітньої програми та програмні результати навчання враховують
їх позиції та потреби. За останній період серед здобувачів ОП було проведено низку соціологічних опитувань
(експертній групі було представлено анкети). Випускники ЗВО беруть участь у діяльності університету через
регулярні зустрічі на кафедрі, під час участі у загально університетських заходах, в тому числі в оновленні ОП.
Роботодавці безпосередньо беруть участь в практичній складовій ОП через аналіз практик студентів (було зазначено
під час зустрічі з роботодавцями). Пропозиції стейкґолдерів аналізувались гарантами, керівництвом кафедри та
адміністрацією ЗВО і були враховані. Система взаємодії зацікавлених сторін є дієвою і гарантує регулярність
перегляду і покращення ОП. Для врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти та випускників під час
формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП проводяться періодичні заслуховування та розгляди
пропозицій на засіданнях під час різноманітних наукових заходів, які проводяться в університеті із запрошенням
випускників.

3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм.

Цілі освітньої програми пов'язані з підготовкою висококваліфікованих кадрів здатних до самостійної науково-
дослідницької та практичної діяльності у енергетичній галузі та нафтогазового комплексу України. Ринок праці
вимагає фахівців з широкого кола питань щодо застосування системного підходу, який передбачає аналіз та
застосування існуючих та новітніх технологій, обладнання, методів, матеріалів на етапах розробки покладів,
буріння, видобування, транспортування та зберігання вуглеводнів. Урахування тенденцій розвитку забезпечується
співпрацею з кадровим департаментом групи кампаній Нафтогаз у визначенні потреби в фахівцях відповідно планів
розвитку галузі і забезпечення її кваліфікованими кадрами, а також з такими провідними підприємствами галузі, як

Сторінка 4



ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз», «Науково-дослідний інститут
транспорту газу» АТ «Укртрансгаз», ПрАТ «Енергооблік» м. Харків. Цілі освітньої програми та програмні
результати навчання відповідають кваліфікаційним характеристикам професій працівників у сфері нафтогазового
комплексу, стандарту вищої освіти. Перегляд зазначених вище кваліфікаційних характеристик проводився за
участю ЗВО. Під час зустрічей було з'ясовано явні тенденцій розвитку спеціальності за спеціальністю 185
«Нафтогазова інженерія ті технології» на ринку праці. Такий стан обумовлений збільшенням кількості фахівців в
сфері нафтогазового комплексу, збільшенням потреби у фахових працівниках для забезпечення енергетичної
безпеки України. ОП та освітній процес безперечно свідчить про те, що ця ОП має достатній рівень для порівняння з
провідними світовими аналогами. За результатами зустрічей експертної групи з учасниками освітнього процесу
було неодноразово підтверджено, що ОП використовує досвід іноземних освітніх програм і базується на новітніх
досягненнях науки і техніки До формування сучасної моделі ОП було залучено Школу гірничої справи і нафтової
технології Університету Альберти (Канада), досвід освітньої діяльності якої відповідає світовому рівню. 13.04.2018
відбулася робоча зустріч учасників проекту, 28.09.2018 р. - підписання «Угоди про співробітництво з реалізації
проекту щодо забезпечення первинної підготовки фахівців для нафтогазової галузі» між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
та Київською міською організацією роботодавців нафтогазової галузі, до якої входять підприємства Групи Нафтогаз,
за участі Технологічного інституту Південної Альберти (SAIT), (Канада). При розробці ОП прийнято до уваги досвід
формування змісту освіти провідних ЗВО 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".

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології на другому (магістерському) рівні
на цей час не затверджено. Визначені в ОП цілі та результати навчання сформульовано в термінах компетентісного
підходу та в цілому враховують вимоги НРК України (в редакції постанови КМУ від 25 червня 2020 р. № 519) для
другого (магістерського) рівня вищої освіти (7 рівня Національної рамки кваліфікацій та другого циклу вищої освіти
Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти). На думку експертної групи, особливостями цієї
програми є її орієнтація на акцентуалізацію змісту освітніх компонент на сучасні тенденції розвитку нафтогазової
галузі, оволодіння здобувачами вищої освіти питаннями 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.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони: 1) ОП має ознаки унікальності у порівнянні з подібними освітніми програмами, зокрема
узгодженість з кадровою політикою Групи Нафтогаз в регіоні зокрема до формування сучасної моделі ОП було
залучено Школу гірничої справи і нафтової технології Університету Альберти (Канада); 2) цілі ОП мають суспільно
важливий характер. Позитивні практики: Наявність як комплексного, так і індивідуального підходів у забезпеченні
практичної та наукової складових освітнього процесу. Програмні результати навчання враховують особливості
підготовки фахівців за напрямом «нафтогазова інженерія та технології» для роботодавців та вимог МОН України.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.

Цілі ОП загалом відповідають місії та стратегії ЗВО, проте ця відповідність представлена в неявному вигляді.
Рекомендуємо переглянути цілі ОП в сторону більш чіткої відповідності місії та стратегії ЗВО. Експертна група не
знайшла підтвердження залучення студентів та випускників до формування цілей та програмних результатів
навчання за ОП. На думку експертної групи, студенти та випускники є найважливішими стейкхолдерами, тому
варто налагодити з ними більш тісний діалог при формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП з
метою врахування їх пропозицій, а також додати до опитування студентів питання, які дозволять встановити інтерес
студентів до цілей освітньої програми та програмних результатів навчання.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Цілі ОП загалом відповідають місії та стратегії ЗВО, проте ця відповідність представлена в неявному вигляді. З
роботодавцями та представниками академспільноти проводились круглі столи та опитування, але зі студентами не
був налагоджений активний діалог щодо формування цілей освітньої програми та програмних результатів
навчання. Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій ринку праці,
галузевого та регіонального контексту, при проєктуванні ОП враховувався досвід аналогічних українських та досвід
іноземних ОП. Результати навчання ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти в цілому відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для РН другого (магістерського) рівня та є результатами навчання із зазначеної
спеціальності. Освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 1 з недоліками, що не є
суттєвими.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності).

Загальний обсяг освітньої програми складає 90 кредитів ЄКТС, що відповідає чинним вимогам та 7 рівню НРК.
Строк навчання на програмі складає 1 рік та 4 місяці за денною формою навчання та 1 рік 10 місяців за заочною
формою навчання. Обсяг, який у програмі відведено на дисципліни вільного вибору здобувачів складає 24 кредити,
що становить 27% від загального обсягу ОП та відповідає чинному законодавству. Стандарт вищої освіти за цією
спеціальністю для другого магістерського рівня освіти не затверджено. Структура ОП містить дві складові:
обов’язкові компоненти освітньої програми (66 кредитів ЄКТС, 9 дисциплін), вибіркові компоненти освітньої
програми (24 кредити ЄКТС, 4 дисципліни). Вибіркові компоненти освітньої програми, у свою чергу поділяються на
три блоки: вибір студента (гуманітарний) – обирається одна дисципліна з переліку з трьох дисциплін; вибір студента
– обирається дві дисципліни з переліку з чотирьох дисциплін; вибір студента – обирається один блок із двох
запропонованих (в кожному блоці по дві дисципліни). ОП розроблено відповідно до Положення про освітні
програми https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf.

2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, складають логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дозволяють досягти заявлених
цілей та програмних результатів навчання.

На сайті випускової кафедри можна ознайомитись описом ОП, навчальним планом, робочими програмами
дисциплін і навчально-методичним забезпеченням більшості дисциплін, що забезпечує усіх учасників освітнього
процесу достатньої інформацію відносні компонентів ОП https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/navchalni-
prohramy/192-tsyvilna-inzheneriia/osvitnia-prohrama-druhoho-mahisterskoho-rivnia-2020. У цілому зміст ОП є чітко
визначеним, ОК, включені до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему та дозволяють досягти цілей і ПРН,
відповідаючи загальним та фаховим компетентностям. В ОП передбачений розподіл на фахові компетентності
спеціальності визначені обов’язковою компонентою ОП і фахові компетентності спеціальності визначені
вибірковою компонентою ОП, а також програмні результати навчання, визначені обов’язковою компонентою і
програмні результати навчання, визначені вибірковою компонентою. Це є зайвим, оскільки нормативні документи
ЗВО або МОН України не передбачають наявність фахових компетентностей і програмних результатів навчання
визначених вибірковою компонентою. Всі ПРН мають забезпечуватись обов’язковими ОК. Таким чином фахові
компетентності і програмні результатів навчання визначені вибірковою компонентою повинні бути виключені із
О П . Всі обов’язкові ПРН досягаються виключно обов’язковими компонентами освітньої програми. До певних
недоліків ОП можна віднести: ОК 1 Охорона праці та цивільний захист не може забезпечувати досягнення ФК 9.
Здатність організовувати роботу нафтогазового підприємства з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності та
охорони праці, а також ПРН-7 Розробляти та реалізовувати проекти в сфері нафтогазових технологій та дотичні до
неї міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів і ПРН10.
Демонструвати розуміння і застосування дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці при
організації функціювання підприємств нафтогазової галузі. ОК 5 Курсовий проект «Автоматизовані системи
управління технологічними процесами в нафтогазовій галузі» має обсяг 3 кредити ЄКТС і завершується
диференційованим заліком – логічним було б включення його у ОК4 з такою ж назвою. ОК 6 Новітні технології
розробки та експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних родовищ не може забезпечити досягнення ФК 4
Здатність до розробки функціональних схем автоматизації, алгоритмів управління технологічними процесами та
вибору обладнання, оскільки в його робочій програмі відсутні відповідні теми лекційних і практичних занять. У
формуванні загальних компетентностей приймають участь всі обов’язкові ОК. Відмітимо, що гуманітарна складова
на думку ЕГ недостатньо задіяна у формуванні цих компетентностей. Зокрема, в ОП немає жодної гуманітарної
дисципліни серед обов’язкових компонентів. Серед вибіркових ОК здобувач може обрати одну з трьох гуманітарних
дисциплін «Технічна іноземна мова», «Управління проектами» або «Інтелектуальна власність».
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3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Загалом зміст освітньої програми відповідає предметній області спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та
технології. Виходячи з робочої програми, конспекту лекцій, методичних вказівок до проведення практичних занять
та самостійної роботи освітній компонент ОК 1 Охорона праці та цивільний захист за своїм змістом має неочевидний
зв’язок з визначеною спеціальністю. Згідно анотації конспект лекцій з цієї дисципліни, розроблений у 2020 р. до
затвердження ОП (автор доц. Абракітов В.Е.) не призначений для спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та
технології, це ж стосується Методичних рекомендації до самостійної роботи та проведення практичних занять,
розроблених у 2019 р. Таким чином цей ОК не може забезпечувати досягнення ФК9. Здатність організовувати
роботу нафтогазового підприємства з дотриманням вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці, а також ПРН7
Розробляти та реалізовувати проекти в сфері нафтогазових технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проекти з
урахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів і ПРН10. Демонструвати розуміння і
застосування дотримання вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці при організації функціювання
підприємств нафтогазової галузі. Для усунення цієї невідповідності ЕГ рекомендує оновити робочу програму та
методичне забезпечення цього освітнього компоненту та включити до них розділи, які б враховували специфіку
нафтогазової галузі. Навчальний план та робочі програми інших нормативних освітніх компонентів даної ОП
відповідають предметній галузі спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології.

4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у
обсязі, передбаченому законодавством.

Структура ОП передбачає право здобувачів вищої освіти на вибір навчальних дисциплін у частці 27 % від загальної
кількості кредитів ЄКТС (24 з 90 кредитів ЄКТС). Основні принципи вільного вибору навчальних дисциплін у ЗВО
викладені в Положенні про організацію освітнього процесу
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021_
copy.pdf. Там, зокрема, вказано, що «Для другого (магістерського) рівня, вільний вибір студента формується з таких
складових: 1) переліку дисциплін з Каталогу курсів Університету які забезпечують загальні або професійні
компетентності; 2) переліку та/або блоку дисциплін які забезпечують фахові компетентності». Процедура вибору
дисциплін регламентується щорічними наказами, Порядком вільного вибору навчальних дисциплін. Наприклад,
Наказ про організацію вільного вибору студентів у 2021-2022 н.р.
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/314-
01_31.08.2021_Наказ__про__вільний_вибір.pdf. На сайті університету розташовується оголошення про вільний
вибір студентів https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/4823-увага-розпочато-процес-вільного-вибору-студентами-
дисциплін-на-2021-2022-навчальний-рік-2. Реєстрація здійснюється через web-портал автоматизованої системи
управління навчальним процесом http://erp.kname.edu.ua/ Ознайомлення студентів з переліком дисциплін
здійснюється: – через систему дистанційного навчання Moodle на курсі «Вільний вибір дисциплін каталогу курсів
для студентів другого (магістерського) рівня» (ЕГ був наданий доступ до цього курсу); – на сайті кафедри
https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/navchalni-prohramy/192-tsyvilna-inzheneriia/osvitnia-prohrama-druhoho-
mahisterskoho-rivnia-2020; – шляхом організацій зустрічей (он-лайн зустрічей) з викладачами дисциплін. На
зустрічах з ЕГ здобувачі вищої освіти підтвердили факти проведення презентацій дисциплін, а також на фактичну
можливість реалізації права вибору навчальних дисциплін за допомогою web-порталу автоматизованої системи
управління навчальним процесом. Така ситуація призводить до того, що фактично студенти здійснюють вибір
навчальних дисциплін цілою групою. У наведених ЗВО додаткових документах вдалось знайти тільки один приклад,
коли здобувачі вищої освіти однієї групи на цій ОП обрали різні освітні компоненти. Згідно наказу № 347-01 від
17.09.2021 р. вісім здобувачів групи М НІіТ 2021-1 з гуманітарного блоку обрали дисципліну «Технічна іноземна
мова», в той час як згідно наказу 374-01 від 05.10.2021 р. три здобувачі цієї ж групи обрали дисципліну
«Інтелектуальна власність». Але цей виняток скоріше пояснюється тим, що останні три здобувачі є дозарахованими
студентами, ніж свідчить про дійсно вільний вибір навчальних дисциплін. До того ж суттєво ускладнює формування
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти «блоковість» вибіркових ОК.

5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Освітня програма та навчальний план передбачають ОК 8 «Переддипломна практика» в обсязі 9 кредитів ЄКТС у
третьому семестрі. Тривалість практики – 5 тижнів. Порядок її проведення регламентується Положенням про
проведення практики студентів
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_практика_compressed.pdf.
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»
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https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/praktika. При проходженні практики і написанні звіту здобувачі
вищої освіти керуються робочою програмою практики і «Методичними рекомендаціями до переддипломної
практики та виконання кваліфікаційної роботи магістра»
https://egts.kname.edu.ua/images/2021_Магістри/ОК8_1_compressed.pdf,
https://egts.kname.edu.ua/images/2021_Магістри/2021_печ._523М_МУ_КРМ_НІіТ.pdf. Зауважимо, що в
останньому документі питанням проходження переддипломної практики присвячено 2 сторінки з 37. На думку ЕГ
корисним було б розробити окремі методичні рекомендації для проходження передипломної практики, де більш
детально висвітлити питання її проходження і написання звіту. Також слід відмітити, що на ОП застосовуються різні
види практичної підготовки: практичні заняття, лабораторні роботи, навчальні екскурсії. Згідно навчального плану
всі освітні компоненти передбачають проведення практичних занять в обсязі, достатньому для набуття практичних
навичок з цих компонентів. Хоча під час зустрічей з ЕГ здобувачі вищої освіти повідомляли, що вони вносили
пропозиції щодо збільшення годин на практичні роботи. Таким чином, можна констатувати, що ОП та навчальний
план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні
для подальшої професійної діяльності.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

ОП передбачає здобуття соціальних навичок студентами цієї ОП у межах обов’язкових дисциплін: «Охорона праці
та цивільний захист», «Методологія наукових і технологічних досліджень в нафтогазовій галузі» і «Техніко-
економічне обґрунтування технологічних рішень в нафтогазовій галузі». Окрім цього набути соціальні навички
здобувачі можуть також обравши одну з дисциплін вибіркового блоку «Технічна іноземна мова», «Управління
проектами» або «Інтелектуальна власність». Відмітимо також, що згідно навчального плану в дисципліні
«Автоматизовані системи управління технологічними процесами в нафтогазовій галузі» передбачено виконання
лабораторних робіт. Це сприяє груповій роботі, обміну думками, розвиває навички комунікації, лідерство, здатність
брати на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, уміння вирішувати конфлікти, працювати в
команді, управляти своїм часом, здатність логічно і системно мислити, креативність тощо. При аналізі цього
підкритерію варто також відмити, вкрай приємне враження яке справили на ЕГ соціальні навички представників
студентського самоврядування, що побічно свідчить, про загальний високий рівень набуття соціальних навичок в
університеті.

7. Зміст освітньої програми ураховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності).

Наразі затверджений стандарт вищої освіти другого магістерського рівня вищої освіти за ОП «Нафтогазова
інженерія та технології» відсутній.

8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) реалістично відбиває фактичне навантаження здобувачів, є
відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

Загалом обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів реалістично відбиває фактичне навантаження
здобувачів, і є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Під час зустрічей ГЕ
зауважень від здобувачів вищої освіти щодо недостатньої кількості аудиторних годин і годин самостійної роботи для
опанування освітніх компонентів отримано не було. Це питання не входить до питань анкетування здобувачів щодо
якості освіти https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/kuratori. Доцільним було б включити його у цю
анкету.

9. У разі здійснення підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти структура
освітньої програми та навчальний план узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми
здобуття освіти.

Дуальна форма освіти на цій ОП не застосовується. На зустрічі ЕГ з роботодавцями Долженкова В.М. - керівник
групи з навчання та розвитку персоналу Департаменту управління персоналом и соціальної політики НАК
«Нафтогаз України», повідомила про те що НАК «Нафтогаз України» планує підписати меморандум про дуальну
освіту з рядом ЗВО, зокрема і з ХНУМГ ім. О.М. Бектова за даною ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.
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1. Здобувачі вищої освіти мають широкий вибір підприємств нафтогазової галузі для проходження переддипломної
практики з якими підписані договори про співпрацю. 2. ОП передбачає різні види практичної підготовки здобувачів
вищої освіти, які в комплексі дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.
3. ОП передбачає високий рівень набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), в чому ЕГ мала
можливість переконатись під час спілкування зі здобувачами вищої освіти даної ОП і представниками студентського
самоврядування.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.

1. Існує цілий ряд недоліки у забезпеченні освітніми компонентами компетенцій і програмних результатів
навчання. ЕГ рекомендує вжити заходів, щодо їх виправлення і усунення. 2. Рекомендовано оновити зміст ОК 1
Охорона праці та цивільний захист та включити до нього розділи, які б враховували специфіку нафтогазової галузі з
метою можливості досягнення ФК9, ПРН7 і ПРН10. 3. Фахові компетентності і програмні результатів навчання
визначені вибірковою компонентою є зайвими і повинні бути виключені із ОП. 4. ЕГ рекомендує підсилити роль
гуманітарної складової у формування загальних компетентностей і програмних результатів навчання, які
корелюють з цими компетентностями. 5. Складність реалізації здобувачами права на формування індивідуальної
освітньої траєкторії через фактичний вибір дисциплін цілою групою разом, малу кількість вибіркових гуманітарних
дисциплін, наявність «блоковості» у виборі дисциплін. ЕГ рекомендує переглянути застосовувані підходи у частині
надання права здобувачам вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП гарною мірою задовольняє більшість підкритеріїв цього критерію. Певні недоліки у забезпеченні освітніми
компонентами компетенцій і програмних результатів навчання можуть бути усунені в найкоротший термін.
Враховуючи, що загалом процедури вибору навчальних дисциплін прозорі та зрозумілі учасникам освітнього
процесу, а ЗВО запроваджені обґрунтовані обмеження щодо мінімальної кількості здобувачів, які можуть обрати
певну дисципліну ЕГ вважає, що ЗВО здатен швидко усунути недоліки у забезпеченні формування індивідуальної
освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти. Резюмуючи експертна група дійшла висновку, що освітня програма
Нафтогазова інженерія та технології за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» обґрунтовано
відповідає рівню В за Критерієм 2.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання:

1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Під час проведеної дитанційної акредитаційної зустрічі з адміністрацією, викладачами та здобувачами Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова було встановлено, що інформація, яка
розміщена на офіційному сайті Університету https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/, відповідає закладеним
нормам положення та є доцільною для використання, має чіткий зміст та має зрозумілі вимоги для майбутніх
здобувачів.

2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми.

Вступ на навчання за ОП здійснюється на конкурсній основі, перелік необхідних документів, календар вступної
кампанії, а також інша інформацію щодо вступу висвітлені та доступні на сторінці приймальної комісії Університету.
Вступники складають фахове вступне випробування та ЄВІ з іноземної мови (на основі диплому бакалавра) або іспит
з іноземної мови (на основі диплому спеціаліста, магістра). Програма вступу не містить дискримінаційних положень.
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. У ході спілкулкування зі здобувачами було
виявлено, що програма вступу мала достатньо інформації для остаточного прийняття рішення для вступу на

Сторінка 9



спеціальність, а заклад вищої освіти вчасно надавав консультації щодо питань, які виникали в період вступної
кампанії.

3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Для забезпечення процедури визначення результатів навчання реалізується Порядок визнання результатів
навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, також існує регулювання Положенням про організацію
освітнього процесу та Положенням про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів,
науковопедагогічних та наукових працівників. Вся нормативна документація знаходяться на офіційному веб-сайті
(https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/normativnaya-baza). Здобувачеві вищої освіти, що бере участь у
програмі академічної мобільності, деканат створює академічну довідку, що містить інформацію про перелік
вивчених навчальних дисциплін у кредитах, оцінок у національній шкалі оцінювання. Під час онлайн-зустрічей зі
здобувачами вищої освіти, які навчаються на ОП, ЕГ було встановлено, що вони ознайомлені з програмами
академічної мобільності, знають про визначення переліку модулей, які вони бажають вивчати в ЗВО, погоджують їх
і програму академічної мобільності з гарантом ОП, 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.

4. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правил або положення, яке б регулювало визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
експертній групі надано не було. Під час розмови зі здобувачами випадків визнання таких результатів також не
було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Зручність у використанні сайту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетовау
окремої вкладки Приймальної комісії https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/ та розділу на офіційному веб-сайті, де
не складатиме зайвого клопоту знайти нормативне забезпечення щодо правил прийому, додатків до них, вартість
навчання. Передбачена консультаційна підтримка з усіх питань щодо вступу на ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.

Сильною стороною є впроваження Центром міжнародної діяльності та освіти Харківського національного
університету імені О. М. Бекетова можливості для здобувачів прийняття участі у програмі міжнародної академічної
мобільності Сanada's Mitacs Globalink Research Internship. Стажування триває дванадцять тижнів. Загалом, за
результатами проведеної роботи ЕГ було виявлено, що існує необхідність в удосконалені процедури зарахування
результатів навчання, отриманих у неформальній освіти, а саме тих, що сприяє покращенню самосвідомості та
обізнаності щодо потреб здобувачів, наявний низькій рівень надання інформації про неформальну освіту серед
здобувачів. До рекомендацій можна віднести розроблення та впровадження процедури зарахування результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті, при цьому використати досвід кращих практих. Є необхідність щодо
вирішення питань, узгодження політик та надання додаткових змістовних програм для здобувачів, що раніше
проходили навчання на ОП бакалавріату та/або магістратури, яка не є додичною до відповідної освітньої програми
Університету. Є необхідність в посиленні роботи зі здобувачами щодо посилання інформування про деякі питання та
детальне роз‘яснення про принципам академічної мобільності та зарахування відзнак, що отримані в неформальній
освіті. Це питання потребує кращого внормування та впровадження.

Рівень відповідності Критерію 3.
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Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

За навединими показниками роботи, що відповідають треьому критерію, ЕГ було встановлено відповідність у межах
норми. Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень, щ
обуло встановлено в ході проведених зустрічей. Нормативна документація відповідає дійсності, завдяки чому є
підстави стверджувати правильність визначення порядку вступу за даною ОП.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи.

Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених у ОП РН. Принцип академічної свободи має місце.
Організація освітнього процесу здійснюється відповідно (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 ). за такими
формами: навчальні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття, практична підготовка, контрольні заходи,
які сприяють досягненню програмних результатів навчання і, водночас, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принцип академічної свободи. Студентоцентрований підхід забезпечується
достатньою мірою на всіх рівнях освітнього процесу. 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; - обирати
напрямок наукових досліджень, теми курсових, кваліфікаційних робіт; - використовувати процедури зворотного
зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального процесу.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

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. Важливо, що методика навчання і підбір дисциплін формує системне, комплексне
мислення, що надає переваги студентам після опанування ОП бути успішними спеціалістами з можливістю
реалізації в різних сферах професійної діяльності.

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми.

Поєднання навчання і досліджень під час освітнього процесу відбувається в процесі підготовки звітів з практики,
курсових робіт, написанні наукових студентських робіт та представленні їх на всеукраїнські конкурси, участі
студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, інших заходах. Так, у 2020-2021 н.р. студенти брали
участь у конкурсах студентських наукових робіт, наукових конференціях, опублікування результатів наукових
досліджень. Зокрема студенти гр.. МНІіТ2020-1 Симченко Є.Є. «Удосконалена конструктивна схема сигналізатора
падіння рівня рідини в свердловині. 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.20-22.» та Симченко 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.» також
інші здобувачі теж брали участь у цихз конференціях (матеріали конференцій ЗВО надав у додаткових документах
що розміщенні в кабінеті НА). Проходження переддипломної практики відбувається в науково-дослідних установах
галузі.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
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. Ознайомлення викладачів з
сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі нафтогазової інженерії та технологій відбувається в
результаті: систематичного підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри на підприємствах галузі,
участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Результатами стажування
проф. Капцова І. І. («Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства «Укртрансгаз»
(Інститут транспорту газу) впровадив в лекційний матеріал дисципліни «Спорудження трубопроводів» зокрема,
включені питання будівництва трубопроводів у складній місцевості та ремонту газопроводів під тиском, що
виключає можливість втрат газу (також є матеріали надані ЗВО, на прохання ЕГ, розміщені в кабінеті НА, що
підтверджують оновлення дисциплін внаслідок стажування інших викладачів кафедри) .

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Відповідно до «Стратегічний план Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова 2021-2025» (http://surl.li/afdzq), що передбачає інтернаціоналізації діяльності ЗВО. Напрямками
діяльності є забезпечення активної участі університету в міжнародних освітніх та наукових програмах і проєктах, у
тому числі Грантовою угодою між EACEA та координатором проекту Università degli Studi di Roma Tor Vergata м.
Рим, Італія. У процесі реалізації ОП на основі «Угоди про співробітництво з реалізації проекту щодо забезпечення
первинної підготовки фахівців для нафтогазової галузі» між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та Київською міською
організацією роботодавців нафтогазової галузі, до якої входять підприємства Групи Нафтогаз, за участі SAIT,
(Канада), проведено співставлення ОП SAIT і ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Робочі програми дисциплін ОП були
прорецензовані фахівцями SAIT і спільно із партнерами розроблені рекомендації для удосконалення цілей та
програмних результатів навчання при формуванні ОП 2020 року.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здобувачі приймають участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у нафтогазовому комплексі та
інших конкурсах наукових робіт, організованих профільними установами та організаціями.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

ЕГ встановила, що члени групи забезпечення є активними дослідниками, які мають великий досвід наукової та
міжнародної роботи, проте до цієї роботи слабко залучають студентів аналізованої ОП. Рекомендуємо розпочати
практику залучення студентів до виконання держбюджетних та грантових проєктів на оплатній основі. ЕГ
переконалась, що думки та пропозиції студентів слабко враховуються при підборі форм та методів навчання і
викладання, а також при оновленні змісту ОК викладачами кафедри. Анкети, за якими проводяться опитування
студентів, більшою мірою містять відповіді типу «так», «ні» і не передбачають питань та відповідей відкритого типу.
Рекомендуємо переглянути типи питань та відповідей в анкетах, а також викладати результати опитувань на сайті
університету у вигляді діаграм та інфографіки. Рекомендуємо проводити більш активну роботу із здобувачами
стосовно популяризації укладених угод про академічну мобільність та про програми подвійного диплому із
зазначенням переваг від використання таких угод.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Сторінка 12



Враховуючи цілий ряд позитивних практик та загальний рівень дотримання чинних вимог на ОП і у ЗВО щодо
критерію 4, усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей,
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів
також форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі цілей та
програмних результатів навчання Якісне реагування на виявлені недоліки, зокрема на сайті кафедри зявилася
більш детальна інформація, щодо міжнародної діяльності ЗВО, дає можливість експертній групі оцінити рівень
відповідності критерія як В.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність:

1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для
окремого освітнього компоненту та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти наведені в Положенні про організацію
освітнього процесу.
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021_
copy.pdf. В освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, модульний, підсумковий
та відстрочений. Знання здобувачів вищої освіти оцінюється як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 100-
бальною шкалою та чотирибальною/двобальною шкалою. Методи контролю та порядок оцінювання результатів
навчання наведені в робочих програмах, які знаходяться у вільному доступі на сайті кафедри та платформі
дистанційного навчання (https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/navchalni-prohramy/192-tsyvilna-
inzheneriia/osvitnia-prohrama-druhoho-mahisterskoho-rivnia-2020, https://dl.kname.edu.ua/). На ОП не
використовуються силабуси, що було б корисним для інформування студентів. Під час зустрічей здобувачі вищої
освіти підтвердили, що критерії оцінювання є чіткі і зрозумілі для них, а з формами контрольних заходів і
критеріями оцінювання вони можуть ознайомитись заздалегідь, або їм про них повідомляють в началі викладання
кожної дисципліни. Існуючі контрольні заходи та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють оцінити
результати навчання для окремого освітнього компонента та освітньої програми в цілому.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Наразі затверджений стандарт вищої освіти другого рівня вищої освіти за ОП «Нафтогазова інженерія та
технології» відсутній. Проведення атестації здобувачів регламентується п. 7.5.2 Положення про організацію
освітнього процесу
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021_
copy.pdf і Положенням про порядок створення та роботу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в
Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_ЕК_2020_compressed.pdf.

3. Визначено чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для усіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема включають
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та послідовно дотримуються під час
реалізації освітньої програми.

Правила проведення контрольних заходів наведені в п. 7.2. Положення про організацію освітнього процесу, яке
доступне для усіх учасників освітнього процесу разом з іншими документами, що складають нормативну базу
ХНУМГ ім. О.М. Бектова за адресою http://surl.li/affcm. В звіті СО та на сайті ЗВО не було знайдено окремого
положення або інших внутрішніх документів ЗВО, що регулюють питання врегулювання конфліктних ситуацій та
забезпечують об’єктивність екзаменаторів. Порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного
проходження наведений у вже згаданому Положенні про організацію освітнього процесу. Там же вказано, що
об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням екзаменів та диференційованих заліків у письмовій формі
та присутності не менше двох викладачів за обов’язкової присутності здобувача вищої освіти. Інформація про умови
проведення контрольних заходів доступна до здобувачів і своєчасна до них доводиться на початку вивчення
дисципліни та на платформі дистанційного навчання. Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою,
отриманою під час семестрового контролю, має право звернутися із заявою про апеляцію на ім’я директора/декана
інституту/факультету в триденний термін. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії, яка
створюється розпорядженням директора/декана інституту/факультету. До складу комісії, як правило, входять:
директор/декан інституту/факультету, представник студентського сенату, гарант відповідної освітньої програми,
завідувача кафедри, до сфери відповідальності якої відноситься навчальна дисципліна, та одного з викладачів, який
викладає ту саму або споріднену навчальну дисципліну. На засідання апеляційної комісії запрошується здобувач
вищої освіти, який звернувся з заявою. На ОП проводяться регулярні опитування студентів, щодо освітніх
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компонентів, в яких серед іншого досліджуються наскільки чіткими та прозорими були критерії оцінювання
досягнень студентів https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/kuratori. Під час зустрічами зі здобувачами
вищої освіти і представниками студентського самоврядування вони підтвердили належне інформування їх про
контрольні заходи, а також свою обізнаність в існуванні процедури оскарження результатів контрольних заходів,
хоча і не змогли сказати яким саме документом вона регламентується. Випадків оскарження результатів
контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при реалізації даної ОП зафіксовано не було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

Політика та процедури дотримання академічної доброчесності регулюються такими документами: 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 ХНУМГ імені О.М. Бекетова;
Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівня в
інформаційній системі «Unplag». Ці документи знаходяться на сторінці Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
за адресою http://surl.li/affcm. Окремого структурного підрозділу або посадової особи які б опікувались питаннями
академічної доброчесності у ЗВО немає. Відповідні функції та повноваження покладені на Комісію з питань етики та
академічної доброчесності (Раду з виховної роботи). Процедури, які використовуються в ЗВО, передбачать
механізми моніторингу дотримання академічної доброчесності, які, наприклад, викладені в Тимчасовому порядку
перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівня в інформаційній системі
«Unplag». В звіті про самооцінювання ОП були наведені і інші нормативні документи з цього приводу, але вони
відсутні у вільному доступі на сайті університету. Під час зустрічей як здобувачі вищої освіти, так і викладачі
підтвердили свою обізнаність з принципами академічної доброчесності і практику застосування перевірки
навчальних робіт на плагіат на ОП. На кафедрі є відповідальна особа, яка перевіряє роботи здобувачів на наявність
плагіату – Палєєва К.М. В університеті постійно відбуваються різноманітні заходи з популяризації академічної
доброчесності серед здобувачів вищої освіти. Серед них вебінари, круглі столи, проекти тощо
(https://www.kname.edu.ua/index.php/events/вебінар-clarivate-і-антиплагіат-22-квітня-2021-року,
https://www.kname.edu.ua/index.php/4799-вебінар-від-компанії-«unicheck-україна»,
https://www.kname.edu.ua/index.php/3550-університет-став-учасником-спільного-україно-американського-проекту-
із-розвитку-академічної-доброчесності, https://www.kname.edu.ua/index.php/2629-культура-академічної-
доброчесності). Активну роботу з популяризації академічної доброчесності також проводять органи студентського
самоврядування. До неї, зокрема, відносяться квести, опитування, інтерактиви, вікторини та інші заходи.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Активні заходи з популяризації академічної доброчесності.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 5.

На ОП не використовуються силабуси навчальних дисциплін, які є більш зручним і інформативним документом для
студентів, ніж робочі програми. Рекомендовано розглянути доцільність інформування студентів про освітні
компоненти за допомогою силабусів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, зрозумілими та дають
можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання. Правила проведення
контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, доступні для учасників освітнього процесу і послідовно дотримуються
під час реалізації освітньої програми. В університеті визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури
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дотримання академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу і
активно популяризуються серед здобувачів вищої освіти. В університеті немає окремого положення або інших
внутрішніх документів ЗВО, що регулюють питання врегулювання конфліктних ситуацій та забезпечують
об’єктивність екзаменаторів. Це дещо утруднює здобувачам вищої освіти пошук інформації з цих питань. На ОП не
використовуються силабуси навчальних дисциплін, що є незручним для студентів. Таким чином експертна група
дійшла висновку, що освітня програма Нафтогазова інженерія та технології за спеціальністю 185 «Нафтогазова
інженерія та технології» обґрунтовано відповідає рівню В за Критерієм 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.

Принципи викладання за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» відповідають вимогам. Під час зустрічі зі
здобувачами було встановлено, що існує якісний підхід щодо ведення навчального процесу для здобувачів, робиться
акцент на їх потребах, приділяється увага для якісної подачі матеріалу, проводяться опитування, має місце
оновлення та надання сучасних матеріалів для вивчення здобувачами, взаємне та поважне ставлення викладацького
складу університету та його здобувачів https://www.kname.edu.ua/index.php/4709-
%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-
%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD-
%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83-2020-%E2%80%93-2021
https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/kuratori В системі визначення НПП є ряд критеріїв, що визначає
їх відповідність компетенціям: наявність вищої освіти, наукового ступеня, вченого звання, наукових публікацій,
досвід роботи викладачем. Існує відповідність викладацького складу дисциплінам, які вони викладають. До
прикладу: курс «Методологія наукових та технологічних досліджень в нафтогазовій галузі» чиюать Капцов Іван
Іванович та Палєєва Катерина Миколаївна; «Автоматизовані системи управління технологічними процесами в
нафтогазовій галузі» - Котух Володимир Григорович та Палєєва Катерина Миколаївна; «Нафтогазорозподільчі
схеми» - Капцов Іван Іванович, Ромашко Олександр Васильович та ассистент Палєєва Катерина Миколаївна; а
також «Новітні технології розробки та експлуатації нафтових, газових та газоконденсатних родовищ» викладає
Наливайко Олександр.

2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний
рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми.

Конкурсний відбір регламентує «ПОЛОЖЕННЯ щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково–
педагогічних працівників Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова» на
офіційному сайті ЗВО
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2020.pdf Під час конкурсного добору викладачів ОП розглядаються такі критерії
відбору як спеціальність та кваліфікація за вищою освітою, спеціальність захисту дисертації, назва та профіль
кафедри, за якою надано вчене звання, кількість і якість показників активності викладача, рівень публікаційної
активності, соціальні навички, 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. На сайті ЗВО висвітлюються різні оголошення, в
тому числі щодо роботи з конкурсного відбору
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/publichna-
informatsiya/8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-
%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8/3180-ofitsiyni-oholoshennya
Відповідно до Положення, кандидати на посади НПП повинні мати відповідний науковий ступень, вчене звання за
відповідним профілем кафедри, навчально-методичні праці, наукові праці. Конкурс проводиться з дотриманням
таких принципів: відкритості; гласності; таємного та вільного волевиявлення; добровільної участі у виборах;
демократичності; забезпечення рівності прав учасників виборів.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.

Реалізація освітнього процесу для даної ОП відбувається у тісній співпраці із потенційними роботодавцями, а саме:
– 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); –
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Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування»; – ПрАТ «Енергооблік» м. Харків. 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.
На онлайн-зустрічі було присутні дві особи від представництва роботодавців. В звіті самооцінювання ЗВО
наголошує про системність такої співпрраці, але підтверджуючих матеріалів не було надано.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять 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; –
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
о б л . , 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.

5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями.

ПОЛОЖЕННЯ про пiдвищення квалiфiкацii (стажування) науково-педагогiчних працiвникiв Харкiвського
нацiонального унiверситету мiського господарства iменi О. М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1
%86%D1%96%D1%97_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0
%9D%D0%9F%D0%9F_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E.%D0%9C._%D0%9
1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_compressed.pdf На запит експертної групи було
надано сертифікати, що свідчать про рівень підвищення кваліфікації, а саме: - стажування: Науково-дослідний
інститут транспорту газу АТ «Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу) м. Харків, тема «Підвищення будівництва і
експлуатації магістральних газопроводів», 28.10.2019 р. – 20.12.2019 р., наказ № 975-02 від 24.10.2019 р., звіт
Капцова Івана Івановича; - підвищення кваліфікації Пушкар Тетяни Андріївни: International Institute of Innovations
«Science- Education – Development» (Warsaw, Poland). The title of the work: «Foreign Economic Activity of Enterprise in
Conditions of Globalization» Certificate of training № 27 30.04.2017 р. Центр професійної підготовки фахівців
кошторисної справи ТОВ «Computer Logic Group» «Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт», 2020 р.,
атестат UA2003А-0132 від 25.08.2020 р.; - стажування Котуха Володимира Григоровича: Науково-дослідний
інститут транспорту газу АТ «Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу) м. Харків, тема «Підвищення ефективності та
зниження енерговитрат вузлів ущільнення газоперекачувальних агрегатів, встановлю-них на магістральних
газопроводах», 28.10.2019 р. – 20.12.2019 р., наказ № 975-02 від 24.10.2019 р.; - стажування Наливайка Олександра
Івановича: Науково-виробнича фірма «Укрпромтехнологія – К», м. Київ. Тема: «Експериментальні дослідження по
визначенню коефіцієнту відновлення проникності після нагнітання конденсатної суспензії реагенту “Ramsinks-2”
(НВФ «Укрпромтехнологія - К», м. Київ), для умов НГВУ "Полтаванафтогаз" (в лабораторії нафтовіддачі та
інтенсифікації НДПІ ПАТ "Укрнафта"». стажування 02.11.2020 – 31.12.2020 р.; 01.02.2021 р. – 15.02.2021 р., наказ №
192-02 від 04.03.21 р.; - стажування Ромашка Олександра Васильовича: УкрНДІГаз, м. Харків, «Термодинамічні і
гідравлічні методи в процесах інтенсифікації припливу вуглеводнів до вибоїв свердловин», наказ № 80-02 від
03.02.2020 р.; - стажування Орловського Віталія Миколайовича: Науково-технічному підприємстві «Бурова
техніка», тема «Буріння свердловин з похило-скерованими та горизонтальними стовбурами», 12.10.2020 –
23.12.2020 р., наказ № 168-02 від 26.02.21 р.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова впроваджено та реалізується
на постійній основі рейтингування НПП та кафедр. Відповідно до наказу ректора з метою мотивації підвищення
результатів індивідуальної та колективної діяльності, підвищення їх професійного рівня, за перші місця в рейтингу
ЗВО НПП, виплачується грошове заохочення. 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
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D1%8E%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Scopus_WoS.pdf) НПП, за рішенням Вченої ради університету, може бути
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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.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

1) Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. 2) В університеті створений висококваліфікований
викладацький склад який має достатні наукові показники і відповідає сучасним принципам викладання. 3) До
освітнього процесу за ОП залучаються вчені-практики та керівники сучасних нафтовидобувних підприємств та
науково-дослідних установ. 4) ЗВО запроваджена система стимулювання розвитку викладацької майстерності
шляхом матеріальне заохочення, що сприяє підтриманню планки педагогічної майстерності на високому рівні.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 6.

Є потреба в детальному описі здобутків науково–педагогічних працівників на офіційному веб-сайті задля
об’єктивного оцінювання досвіду та їх компетентностей. Існує потреба у посиленні на постійній основі залучення до
аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

НПП обирається належним чином, згідно встановленого конкурсу, що робить цей процес прозорим та дозволяє
впровадити якісний рівень педагогічних компетенцій для успішної реалізації ОП. На зустрічах виявлено, що ЗВО не
в повній мірі залучає представників з числа роботодавців до організації і реалізації ОП. З метою визначення рівня
викладання на освітній програмі НПП проводиться опитування здобувачів вищої освіти та формується рейтинг
НПП. Принцип викладання полягає у створенні умов за принципом поєднання освітньо-наукових знань,
компетенцій та виробничих практик для здобувачів для отримання якісного рівня освітніх потреб шляхом співпраці
НПП, науковців з виробництва та стейкхолдерів.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми забезпечують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Експертна група пересвідчилась у реальному використанні спеціальних матеріально-технічних ресурсів, які є
необхідними для викладання конкретних дисциплін, включених до ОП. Навчально-методичне забезпечення
освітньої програми забезпечує досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів
навчання. Для досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання на кафедрі використовується 3
спеціалізованих лабораторій, які задіяні в навчальному процесі та дослідницькій діяльності ОП. Всі комп’ютерні
аудиторії мають підключення до мережі Інтернет та забезпечені необхідним програмним забезпеченням (скан-копії
ліцензійних договорів на використання ПЗ були надані на запит ЕГ через систему НА). До процесу оновлення
матеріально-технічної бази ОП залучені роботодавці. Оцінювання достатності цих ресурсів здійснювалося
експертною групою шляхом онлайн-екскурсії в реальному режимі часу по аудиторіях, де мають заняття студенти
аналізованої ОП, а також по читальному залу бібліотеки та по спортивному залу. Матеріально-технічна база
підтримується на високому рівні для досягнення очікуваних результатів навчання. Під час бесіди ЕГ з фокус-групою
студентів, останні зазначили, що, на їх думку, матеріально технічна база ОП на сьогодні заслуговує оцінку
«відмінно» - Wi-Fi з доступом до Інтернету є по всій території університету, в усіх комп’ютерних лабораторіях
оновлена комп’ютерна техніка, використовується сучасне програмне забезпечення.
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2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

Факт підтверджений: у ЗВО створений безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької або наукової діяльності в межах
О П . 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 Відомості щодо матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх
компонентів програми наведені в Таблиці 1.

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

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
д л я 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; - регулярний медичний огляд (включаючи психічне здоров’я); - 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 (https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/?
tab=album&album_id=2165995530143008)); - організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.

В Університеті забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів освіти.
Інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти більшою мірою
забезпечується на рівні випускової кафедри. Значною є роль у цій роботі деканату факультету, Наукової бібліотеки,
Центру дистанційного навчання, Центру міжнародної діяльності та освіти, інших університетських центрів.
Соціальна підтримка забезпечується співпрацею структурних підрозділів університету, деканату, профспілкою
студентів, студентського сенату, ректорату. Основні положення щодо забезпечення інтересів студентів Університету
з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною Угодою
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база) між Ректоратом та Первинною профспілковою
організацією студентів. Зокрема, вирішуються питання організації громадського харчування, побутового та
медичного обслуговування студентів. Двічі на рік проводиться перевірка комісією усіх закладів харчування, що
працюють в університеті комісією у складі співробітників та студентів, в результаті чого складається акт та
здійснюється контроль усунення адміністрацією порушень, викладених у акті. Видача соціальної стипендії
проводиться відповідно до Положення про порядок призначення і виплати стипендії особам, що навчаються у
Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_призначення_і_виплати_стипен
дій.pdf). Прикладами механізмів інформаційної та консультаційної підтримкам соціального спрямування є
розміщення на сайті профспілки порядку оформлення субсидії
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/subsydiia), можливості для безкоштовної юридичної допомоги
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/yurydychni-konsultatsii). Для студентів організовується пільгове
оздоровлення. Унікальною формою соціальної підтримки працівників і здобувачів освіти в університеті є Центр
розвитку для дітей ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (https://kidscenter.kname.edu.ua/index.php/uk/), який забезпечує
підтримку у догляду за дітьми дошкільного віку. Організаційну, інформаційну, консультативну підтримку
здобувачів освіти з представниками ринку праці і роботодавцями забезпечує випускова кафедра, Центр
доуніверситетської освіти і кар'єри (https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/karera/robotodavtsyam), зокрема такими
заходами як ярмарки вакансій, круглих столів, тощо. За результатами опитування
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk), здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті. Водночас, пропозиції та зауваження,
висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету.
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

В Університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН
В.2.2-40:2018». Згідно з графіком реалізації проекту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було
реалізовано
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Висновки_квалiфiкацiйний_сертифiкат-
сжатый.pdf): 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 відповідно до норм (встановлені
попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; 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
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/МОН_наказ_389-01.pdf). У 2020-2021 році
заплановано продовжити роботу з адаптації університету.

6. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних з сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), яка є доступною
для усіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації освітньої
програми.

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: 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.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, палац культури, спортивний комплекс, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення ОП (сучасні онлайн програми) в цілому забезпечують досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. 2. Освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє
задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП. 3. Механізми освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти є достатнього рівня для
задоволення потреб здобувачів вищої освіти. 4. ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 7.

1. Наразі відсутня версія сайту ЗВО для людей з вадами зору, сайт кафедри потребує оновлення. 2. Відсутність
безоплатного доступу до мережі інтернет у гуртожитку для повноцінної позаосвітньої діяльності. Рекомендації: 1.
Рекомендуємо доопрацювати вебсайт університету для людей з вадами зору та сайт кафедри. 2. ЕГ рекомендує
забезпечити учасників освітнього процесу безкоштовним інтернетом на території гуртожитку.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Враховуючи цілий ряд позитивних практик та загальний рівень дотримання чинних вимог на ОП і у ЗВО щодо
критерію 7, ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами,
що навчаються за освітньою програмою і діє чітка і зрозуміла політика і процедура вирішення конфліктних
ситуацій та якісне реагування на виявлені недоліки, розглядаються варіанти забезпечення учасників освітнього
процесу безкоштовним інтернетом на території гуртожитку , експертна група оцінює рівень відповідності критерію
як В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регламентуються
«Положенням про освітні програми» (http://surl.li/afeec). Згідно 5.1. цього Положення перiодичний перегляд
освітніх програм здійснюється щорічно у вересні на підставі результатів моніторингу, опитувань та/або інших форм
отримання зворотного зв'язку від здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників та науково-педагогічних
працівників. Освітню програму вперше запроваджено в 2020 р. Змін до змісту освіти за ОП не відбувалось. Таким
чином, заклад вищої освіти порушує визначені ним же процедуру періодичного перегляду освітньої програми. Під
час зустрічі з ЕГ про причини цього гарант ОП Ромашко О. і начальник навчально-методичного відділу, до
компетенції якого входять питання забезпечення якості освітнього процесу в університеті, Рославцев Д.М. відповіли,
що робоча група планує переглянути ОП після першого випуску. Це дозволить їм подивитись на ОП не тільки через
призму освітніх компонентів, а й оцінити результат який буде при цьому досягнутий у вигляді магістерських робіт.
Крім цього, гарант і робоча група чекають на стандарт вищої освіти, з метою максимального врахування його
положень.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

Питання врахування позиції здобувачів вищої освіти та інших зацікавлених осіб щодо перегляду освітньої програми
у ЗВО регламентуються Положенням про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf. Загалом ця
робота в університеті носить системний характер. Результати моніторингу якості освіти постійно публікуються на
сайті університету за адресою https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/результати-
моніторингу-якості-освіти. Опитування серед студентів проходять у різні способи, здебільшого через web-портал
https://erp.kname.edu.ua/. З порядком проходження анонімного опитування усі бажаючі можуть ознайомитись за
посиланням
https://abs.kname.edu.ua/images/Files/Анкетування/Порядок_проходження_анонімного_опитування_через_web-
портал_1_compressed.pdf. Окрім цього використовуються чат-боти, Google-форми, поштові розсилки та паперове
анкетування. Результати опитувань здобувачів вищої освіти щодо даної ОП опубліковані на сторінці кафедри за
адресою https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/kuratori. Під час зустрічей з ЕГ студенти, що навчаються
на ОП і представники органів студентського самоврядування підтвердили свою участь у подібних опитуваннях та
врахування їх думок.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

Питання врахування позиції роботодавців та інших зацікавлених осіб щодо перегляду освітньої програми у ЗВО
регламентуються вже згадуваним Положенням про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої
діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf. На зустрічі ЕГ з роботодавцями
Долженкова В.М. - керівник групи з навчання та розвитку персоналу Департаменту управління персоналом и
соціальної політики НАК «Нафтогаз України» підтвердила участь представників НАК «Нафтогаз України» в процесі
удосконалення ОП. На цій же зустрічі Сойма Р.Й. - начальник відділу створення постійно діючих геолого-
технологічних моделей Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз) підтвердив свою
безпосередню участь в удосконаленні ОП. Відмітимо, що на зустрічі з роботодавцями було лише дві особи, причому
Сойма Р.Й. в теперішній час працює на кафедрі нафтогазової інженерії і технологій на умовах погодинної оплати. У
звіті про самооцінювання вказано, що роботодавці також приймають участь у процесі перегляду освітньої програми
та інших процедур забезпечення її якості шляхом участі у методичних семінарах кафедри, які присвячені питанням
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формування змісту освіти, результатів навчання, особливостей реалізації, інформаційного та методичного
забезпечення ОП. Проте документальних підтверджень участі роботодавців у процесі періодичного перегляду
освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості отримати не вдалося.

4. Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми.

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. На
університетському рівні цим питанням опікується Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова: https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/.
Згідно її Статуту Асоціація здійснює діяльність, окрім іншого, у таких напрямках: ведення інформаційної бази даних
випускників Університету, забезпечення зв’язку з випускниками, проведення опитувань, анкетувань, співбесід з
метою поширення знань про Університет; організація культурного спілкування та відпочинку випускників
Університету, встановлення і підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної
підтримки і допомоги; здійснення заходів щодо залучення випускників Університету до добровільної участі в
реалізації проектів та програм розвитку Університету; організація професійної і соціальної адаптації, молодих
фахівців – випускників та студентів Університету. Також на рівні університету здійснюється моніторинг
працевлаштування випускників https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/рівень-
працевлаштування-випускників

5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

Згідно Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М.
Бекетова система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті складається із: –
Стратегічного плану розвитку Університету; – системи внутрішнього забезпечення якості; – системи зовнішнього
забезпечення якості. Моніторинг якості освітньої діяльності в університеті ведеться за такими напрямками: – участь
університету в світових і всеукраїнських рейтингах (наприклад, Webometrics, UniRank, U-multirank, індекс Гірша,
Cybermetrics, «Топ-200 Україна», консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України тощо); –
рейтингування науково-педагогічного персоналу – двічі на рік (так у 2020 році кафедра нафтогазової інженерії і
технологій посіла 36 місце з 39 кафедр університету); – рівень працевлаштування випускників; – моніторинг якості
освіти – двічі на рік (за такими розділами: зовнішнє забезпечення якості вищої освіти; аудит якості відкритих
навчальних занять; академічна успішність здобувачів вищої освіти; опитування щодо якості освіти і освітньої
діяльності). Результати моніторингу якості освітньої діяльності аналізуються навчально-методичним відділом і
розміщуються для загального доступу до них https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-
університеті/результати-моніторингу-якості-освіти. За результатами зовнішнього аудиту приймаються відповідні
рішення. Наприклад: для ОП на другому рівні запроваджено формування вибіркової частини у формі переліку
через web-портал Університету; 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; набули чинності нові форми робочих програм; набули чинності нові вимоги до навчальних планів і графіку
навчального процесу за третім освітньо-науковим рівнем; 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); Таким чином у цілому система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує
вчасне реагування на виявлені недоліки.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій), беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми.

ОП акредитується вперше. Наведемо один негативний приклад чи то проблеми в реагуванні на результати
зовнішнього забезпечення якості освіти чи помилки у звіті про самооцінювання ОП. В звіті про самооцінювання
вказано, що: «На цей час виконано такі рекомендації експертів попередніх акредитацій ОП: … - 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)». В той же час у Звіті
Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми «Нафтогазова інженерія та технології» за рівнем
вищої освіти бакалавр, при аналіз критерію 5 запропонована така рекомендація: «Слабкі сторони: «Слабкі сторони:
«Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб …»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_pro_derg_ekzam_komosiu_14-1.pdf)
містить п.3.7.2 який ставить можливість захисту дипломної роботи здобувачем вищої освіти, що виконав навчальний
план та підготував дипломну роботу, від процедури попереднього захисту, яка має виконувати лише допоміжну
дорадчу функцію, та від суб’єктивної думки керівника або рецензента роботи. Рекомендації щодо удосконалення: ЕГ
рекомендує оновити положення «Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб …» від 2014 р., з
урахуванням змін, що відбулися, в системі вищої освіти, зокрема процедур дотримання академічної доброчесності.
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Для забезпечення неупередженості і об’єктивності атестації здобувачів вищої освіти надати право остаточного
рішення щодо недопуску до захисту виключно екзаменаційної комісії».
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Visnovki_ekspertnih_komisiy/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82
_%D0%95%D0%93_185.pdf. Порівняємо редакції цього пункту в старому і новому положенні. Положення 2014 р.:
«Рецензія повинна мати оцінку випускної роботи за прийнятою шкалою оцінки знань. 3.7.2. У випадку надання
негативного відгуку науковим керівником або негативної рецензії остаточне рішення про допуск (недопущення)
кваліфікаційної роботи/проекту до захисту приймає випускова кафедри, за результатами попереднього захисту».
Положення 2020 р., розділ 6, пункт 4: «Рецензія повинна мати оцінку дипломного проекту/роботи за прийнятою
шкалою оцінювання знань. У випадку надання негативної рецензії остаточне рішення про допуск (недопущення)
кваліфікаційної роботи до захисту приймає випускова кафедра, за результатами попереднього захисту». Таким
чином рекомендація ЕГ, висловлена у звіті про результати акредитаційної експертизи освітньої програми
«Нафтогазова інженерія та технології» за рівнем вищої освіти бакалавр була проігнорована. Звісно, це автономне
право ЗВО, але наявність недостовірних відомостей у звіті про самооцінювання ОП вказує на недоліки у складанні
звіту про самооцінювання ОП.

7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова складають такі
документи: – Положення Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова; – Тимчасовий порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт; – Положення про моніторинг
стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; – Положення про групу
забезпечення спеціальності та гаранта освітньої програми; – Положення про підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних працівників; – Положення про освітні програми; – Положення про комісію з питань етики та
академічної доброчесності; – Стандарт ДВНЗ «ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» РНППП-17. Рейтингування науково-
педагогічних працівників та підрозділів. Ці документи знаходяться на сторінці Нормативна база ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова за адресою http://surl.li/affcm. Зауважимо, що основний з цих документів Положення Про систему
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, був затверджений у травні
2016 р. Таким чином він не враховує зміни всеукраїнських і внутрішньо університетських нормативних документів,
які відбулися з того часу. Окремого структурного підрозділу або посадової особи які б опікувались питаннями
забезпечення якості освіти у ЗВО немає. Основні поточні завдання у цьому процесі вирішує навчально-методичний
відділ, який займається розробкою нормативно-методичної документації, моніторингом та контроль якості
освітньої діяльності тощо. Під час зустрічей з ЕГ здобувачі вищої освіти, представники студентського
самоврядування, науково-педагогічні працівники, адміністративний персонал продемонстрували високий рівень
розуміння покращення якості освіти, свою обізнаність у цих питаннях та свої залученість до цих процесів. Таким
чином, можна стверджувати, що в академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що
сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

1. В університеті розроблена і активно застосовується система рейтингування науково-педагогічного персоналу двічі
на рік. Вона мотивує викладачів до більш плідної роботи і надає інформацію про проблемні місця, на вирішення
яких слід направити зусилля. 2. В університеті відбувається постійний моніторинг якості освіти за чіткими
критеріями серед різних груп стейкхолдерів.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

1. Освітню програму вперше запроваджено в 2020 р. і за цей час вона не переглядалась і не існує проекту нової ОП,
який був би доступний для обговорення стейкхоледрами. Це порушує визначену самим ЗВО процедуру перегляду
освітньої програми. Рекомендовано або внести зміни до нормативних документів ЗВО щодо термінів переглядів ОП
або посилити контроль за їх дотриманням. 2. Рекомендовано більш активно залучати роботодавців до процесу
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості шляхом проведення круглих
сторін, опитувань, рецензувань ОП та іншими, найбільш ефективними, з точки зору ЗВО, методами. Тим більше, що
ЗВО розташований у регіоні, де знаходиться достатня кількість підприємств нафтогазової галузі. 3. Положення Про
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, було затверджено
у 2016 р. На думку ЕГ доцільним виглядає його перегляд з метою більшої відповідності сучасним вимогам.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Враховуючи цілий ряд позитивних практик та загальний рівень дотримання чинних вимог на ОП і у ЗВО щодо
критерію 8, постійний моніторинг різних аспектів забезпечення якості освіти і швидке та якісне реагування на
виявлені недоліки, що дає підстави очікувати на їх швидке усунення, експертна група оцінює рівень відповідності
критерію як В.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

1. Визначені чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов‘язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.

Усі чинні норми внутрішнього звбезпечення освітнього процесу, встановлені правила та процедури щодо
регулювання прав та обов’язків всіх учасників освітнього процесу наведені в Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82
_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8__%D0%9F%D0%95%D
0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf ; – Правила внутрішнього розпорядку для працівників і
студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_dlya_pracivn_i_stude
ntiv_Edited.pdf ; – Положення про організацію освітнього процесу
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf . Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті
ЗВО в розділі «Нормативна база» https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база .

2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті відповідний проект з метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін.

В ході зустрічей експертної групи з адміністрацією Університету, в особливості з гарантом ОП, було встановлено, що
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова відкритий до пропозицій для покращення освітньої діяльності у рамках громадських
обговорень проєктів документів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова наступні роки
(https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/21-управління-та-структура/3961-громадське-обговорення-проектів-
документів). Будь-яка особа може ознайомитися з відкритими даними та надати рекомендації. ЗВО буде
впроваджуватися «Положення про академічну доброчесність», як окремий документ що здійснює та «Положення
про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті», тож, наразі, ісгує
можливість надати пропозиції до проєкту. Під час зустрічі здобувачі акцентувалися на врахуванні побажань
освітнього процесу.

3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та
компоненти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та
суспільства.

Встановлені загальноприйняті задокументовані норми, що забезпечують права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу існують у загальному доступі https://egts.kname.edu.ua/ . Наявність опублікованих проєктів у
відкритому доступі для надання пропозицій, як зацікавленими особами, так і майбутніми здобувачами ОП.
Оприлюднення точної та достовірної інформації ОП для інформування майбутніх здобувачів та суспільства.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Офіційні сайти ЗВО робить висвітлення у повному обсязі висвітлює інформацію про ОП, надаються інструменти
пошуку інформації та форми зворотного звязку для отримання відгуків.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

ЗВО керується загальними положеннями, що регламентують діяльність підрозділів щодо сучасного впровадження
освітнього процесу. Існує якісна матеріально-технічна база, яку рекомендується висвітлювати на офіційному сайті
університету. До прикладу: Доопрацювання потребує внесення в повному обсязі освітніх матеріалів на офіційний
веб-ресурс, а також і система дистанційного навчання MOODLE для здобувачів другого рівня вищої освіти, оскільки
для бакалаврів матеріал викладений в повному обсязі.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

За критерієм 9 недоліків, що потребують критичного вирішення не було встановлено. Під час обговорення
експертної групи з адміністрацією та гарантом ОП було надано настанови та рекомендації щодо покращення цього
критерію. Новітніх принципів роботи та взірцевих практик експертною групою не було виявлено. Виконання вимог
щодо діяльності ОП відбувається належним чином. У зв’язку з вищевикладеним ОП за критерієм 9 заслуговує
оцінки B

Критерій 10. Навчання через дослідження:

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю.

не застосовується

2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напрямові досліджень наукових керівників.

не застосовується

3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми
можливості для проведення і апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики
аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).

не застосовується

4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь
у спільних дослідницьких проектах тощо.

не застосовується

5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

не застосовується
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6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 10.

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

У цьому розділі експертна група може викласти інші спостереження, пов’язані із освітньою програмою, освітньою
діяльністю за цією програмою або процедурою проведення акредитації.

дані відсутні

V. Підсумки

На думку експертної групи, підстави для прийняття рішення про відмову в акредитації ОП, не пов’язані із
відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми, відсутні.

За результатами акредитаційної експертизи експертна група вважає, що освітня програма відповідає Критеріям за
наступними рівнями відповідності:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

Критерій 3 . Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання B

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси B
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

Шляхом підписання цього звіту ми стверджуємо, що провели акредитаційну експертизу у повній відповідності із
Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та інших
актів законодавства, а також здійснювали свої функції добросовісно, неупереджено і доброчесно.

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Тараєвський Олег Степанович

Члени експертної групи

Хоменко Володимир Львович

Лісовенко Владислав Григорович
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