
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 11986 Геодезія, картографія та землеустрій

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

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 11986

Назва ОП Геодезія, картографія та землеустрій

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Новаковська Ірина Олексіївна, Тоцька Аеліта Олександрівна,
Маланчук Марія Степанівна (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 27.10.2021 р. – 29.10.2021 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/publichna-informatsiya/42-
%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-
%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D
1%96%D1%8F/%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%
83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-
%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%
D1%86%D1%96%D1%8F/3968-
%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D
1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D
1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC

Програма візиту експертної групи https://gis.kname.edu.ua/images/11986_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%
B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B
8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_.pdf

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
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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

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальні враження від освітньої програми та освітнього процесу – позитивні. Сформульовані зауваження певною
мірі є рекомендаціями для майбутнього вдосконалення ОП та не несуть системного характеру. Освітній процес
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Для реалізації ОП є необхідний рівень матеріально-
технічних ресурсів, що відповідає сучасним вимогам. Роботодавці активно беруть участь у формуванні та
удосконаленні ОП. У цілому, ОП відповідає Критеріям, які визначають її зміст, структуру, доступність, визнання
результатів навчання, контроль знань, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічну доброчесність, матеріальні
ресурси та освітнє середовище, внутрішнє забезпечення якості, прозорість та публічність. Освітня програма
відповідає потребам стейкхолдерів, є затребуваною роботодавцями на регіональному рівні, що створює можливості
для її сталого розвитку. Роботодавці підтверджують актуальність компетентностей, вмінь та навичок, набутих під час
навчання за даною ОП. Освітня програма передбачає набуття здобувачами освіти соціальних навичок.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Існує системна робота щодо щорічного перегляду ОП. Широке залучення роботодавців до навчального процесу на
ОП “Геодезія, картографія та землеустрій”. Навчання іноземних студентів на даній ОП. Розроблено систему
рейтингування викладачів, яка дозволяє здійснювати матеріальне і моральне заохочення кращих науково-
педагогічних працівників ЗВО. Приклади позитивного рейтингування даної кафедри. На базі ЗВО функціонують
Україно-канадський культурно - освітній центр, Україно-польський культурно-освітній центр, Культурно- освітній
центр "Інститут Конфуція", Чеський мовно-культурний центр, в рамках яких забезпечується поглиблена мовна
підготовка здобувачів та викладачів.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Низький рівень підвищення педагогічної майстерності викладачів. Слід звернути увагу на підвищення педагогічної
майстерності науково-педагогічних працівників за межами ЗВО. Не встановлено відсоток запозичень при перевірці
на плагіат кваліфікаційних робіт. Рекомендуємо доопрацювати чинне положення із встановленням конкретного
порогу запозичень, або уповноважити відповідні структурні підрозділи для його встановлення. Низький рівень
участі студентів у зовнішніх наукових конференціях. Залучати студентів не тільки до участі у конференціях в межах
свого ЗВО, а й у інших вітчизняних та зарубіжних ЗВО.

III. Аналіз

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.
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Освітня програма “Геодезія, картографія та землеустрій” має чітко сформульовані цілі, які повною мірою
відповідають місії та напрямам розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова. Метою ОП є здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного
виконання професійних обов’язків, орієнтованих на територіальний розвиток та розв’язання проблем у сфері
Геодезії та землеустрою. Ознайомившись з документами ЗВО, а саме: “Стратегічним планом Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2021-2025" (http://surl.li/afdzq) та Статутом
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%8
2_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8__%D0%9F%D0%95%
D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AF%D0%9C%D0%98.pdf ) експертна група вважає, що мета ОП корелюється з місією
та цілями ЗВО. Відповідність цілей ОП стратегічним цілям університету підтверджено під час онлайн зустрічі з
адміністрацією та менеджментом ЗВО.

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

Під час формування цілей та програмних результатів навчання враховані побажання та інтереси заінтересованих
сторін. Факти залучення стейкхолдерів підтверджено в процесі зустрічі з представниками роботодавців,
здобувачами та випускниками ОП. Залучення широкого кола стейкхолдерів до формулювання цілей і програмних
результатів навчання за ОП відображено у відповідних договорах про співпрацю, а також значна кількість
роботодавців викладають навчальні дисципліни на даній ОП. Це підтверджено на зустрічі із фокус-групами
роботодавців та академічним персоналом. ОП розроблена з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін,
про що свідчить наявність рецензій від роботодавця. На сайті є ряд рецензій від роботодавців починаючи з 2018
року (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-profesiina-prohrama-2018-r ;
https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-profesiina-prohrama-2019-r ;
https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r). При розробленні ОП
було враховано рекомендації роботодавців, які забезпечують працевлаштування випускників, зокрема: Мовчан І.В.
запропонував у дисципліні ОК16 “Основи геоінформаційних систем і бази даних” у ЗМ2 розширити зміст
практичного заняття за темою 6 “Формати просторових даних” вивченням сучасних форматів. Це також
підтверджено під час онлайн зустрічі з роботодавцями. Залучення здобувачів вищої освіти та випускників ОП
проходить шляхом проведення анкетування, результати якого публікуються на сайті університету
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/anketuvannia;
https://gis.kname.edu.ua/images/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0
%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F2021_-
%D0%B2%D0%B0%D1%802.pdf.), бесід із науково-педагогічними працівниками та академнаставниками. Від
студентів надійшла пропозиція щодо залучення практиків до викладання на ОП, що і було враховано. До
викладання на ОП залучено: Кондратюка І.В. (директор ТОВ “Інститут планування територій”); Фролова В.О.
(директор ТОВ “ГІСАПР”; Кобзана С.М. (директор ТОВ “ХАРКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ”);
Штерндока Е.С. (директор ТОВ “ГІС Консалтинг”).

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.

Експертна група вважає, що цілі освітньої програми та програмні результати навчання враховують тенденції
розвитку спеціальності, відповідають потребам і пріоритетам ринку праці. Під час вивчення документів та у процесі
співбесід з гарантом встановлено, що під час розробки ОП було взято до уваги досвід підготовки здобувачів вищої
освіти за аналогічною спеціальністю та рівнем освіти в інших ЗВО України (НУ “Львівська Політехніка”, КНУБА
(м.Київ, Україна), НУВГП (м. Рівне Україна). Враховуючи досвід вітчизняних освітніх програм, було забезпечено
тематики щодо створення геоінформаційних систем; розширення тематики геодезичних та землевпорядних
проєктів відповідно до сучасних потреб; включення дисциплін, які розширюють можливості при проєктуванні
(геодезичне забезпечення будівництва і експлуатації об’єктів міської інфраструктури, інфраструктура
геопросторових даних міста). При формуванні цілей та програмних результатів навчання враховано досвід
іноземних програм в галузі геодезії та землеустрою, зокрема, "Університет архітектури, будівництва і геодезії"
(Болгарія), "Економічний Університет" (Болгарія), Хейлунцзянський Бауі аграрний університет (КНР), Варненський
вільний університет ім. Чорноризця Храбра (Болгарія) - у вирішенні практичних завдань у сфері геодезії та
землеустрою, використанні сучасних програмних продуктів для створення геоінформаційних систем різного
призначення. Наприклад, після візитів викладачів кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних
систем до Варненського вільного університету ім. Чорноризця Храбра у 2020 р. проведено серію круглих столів
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/novyny/162-kruglij-stil-kafedri-na-temu-problemni-aspekti-formuvannya-ta-
realizatsiji-geoinformatsijnogo-zabezpechennya-mistobuduvannya-v-sistemi-teritorialnogo-rozvitku ). Співпраця з
вищезгаданими університетами визначається в організації академічної мобільності науково-педагогічних
працівників та здобувачів освіти. В звіті самооцінювання зазначено, що під час формування програмних результатів
навчання ОП, враховувався регіональний контекст. Проте, під час експертизи не знайдено доказів урахування
регіонального контексту, який би відбивався у програмних результатах навчання та змісті навчальних дисциплін.
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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 193 «Геодезія та землеустрій» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти затверджено наказом МОН України № 517 від 11.05.2021. Перелік обов’язкових навчальних дисциплін та їх
вагове (в кредитах ЄКТС) співвідношення свідчить, що ОП дозволяє досягти результатів навчання у відповідній
сфері та в цілому відповідає стандарту. Виходячи з аналізу ОК та ПРН, які вони забезпечують, можна стверджувати,
що в ОП охоплює визначені стандартом ПРН.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії ЗВО.
Враховано академічний досвід вітчизняних ЗВО, освітніх установ за кордоном. Освітня програма дає можливість
досягти результатів навчання у відповідності до Стандарту вищої освіти.

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

Н е врахований регіональний контекст при формуванні програмних результатів навчання, тому експертна група
рекомендує підсилити регіональний контекст відповідними програмними результатами.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОП спрямована на ринок праці та потреби студентів із урахуванням сучасних чинників. Дана ОП розроблена на
основі досвіду як вітчизняних, так і закордонних ЗВО даного спрямування. ОП відповідає визначеному критерію з
рекомендаціями щодо її удосконалення, експертна група дійшла висновку, що ОП відповідає Критерію 1 за рівнем
В.

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).

Обсяг ОП складає 240 кредитів ЄКТС. Розподіл компонентів відповідає вимогам п. 26 Постанови Кабміну України
№261 від 23.03.2016 року. Загальний обсяг ОП відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, зокрема,
ст.5 Закону України "Про вищу освіту" та складає 180 кредитів ЄКТС обов'язкових компонент і 60 кредитів ЄКТС за
вибором студента. В ОП враховані всі вимоги стандарту для спеціальності 193 Геодезія та землеустрій.

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.

Зміст ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" має чітку структуру, освітні компоненти, включені до ОП, мають
логічний взаємозв’язок, що відображено в структурно-логічній схемі ОП, яка, на думку експертної групи, є
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правильно структурована. Програмні результати навчання корелюють із ЗК та ФК. Структурно-логічна схема
освітніх компонентів сформована від базових фахових та фундаментальних дисциплін з поступовим їх посиленням
та завершується спеціалізованими дисциплінами, в тому числі й дисциплінами вільного вибору. Серед обов'язкових
компонентів даної ОП, важливе значення приділено фаховим дисциплінам, а саме: Геодезія - 25 кредитів,
Електронні геодезичні прилади - 6 кредитів, Землеустрій - 5 кредитів, Державний земельний кадастр - 6 кредитів,
Картографія - 6 кредитів, Фотограмметрія та ДЗЗ - 9 кредитів, навчальні та виробничі практики, які сумарно
становлять 18 кредитів. Саме ці ОК повністю забезпечують отримання всіх, заявлених ОП, загальних та фахових
компетентностей. Аналіз матриці відповідності ПК компонентам ОП та матриці забезпечення ПРН відповідними
компонентами ОП показує послідовний взаємозв'язок з освітніми компонентами, що спрямовує здобувачів на
отримання програмних результатів навчання. Розподіл компонентів ОП за семестрами є раціональним, з точки зору
навчального процесу. У цілому, вибір та послідовність вивчення обов’язкових компонент освітньої програми є
обґрунтованими і дозволяють досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Досягнення заявлених
в ОП цілей та програмних результатів також підтверджується результатами спілкування експертів з роботодавцями,
які приймають здобувачів на практику та підкреслюють, що за наслідками вивчення даної ОП здобувачі показують
високий рівень теоретичної та практичної підготовки.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).

Зміст ОП з 2018 року змінювався декілька раз, що значно вплинуло на відповідність предметній області. Аналіз
освітніх компонентів ОП свідчить, що вони відповідають предметній області спеціальності Геодезія та землеустрій,
що засвідчує мета, цілі та програмні результати навчання. Перелік обов’язкових навчальних дисциплін забезпечує
отримання здобувачами вищої освіти необхідних загальних та фахових компетентностей. Розподіл кредитів за
дисциплінами є збалансованим та відповідає цілям ОП, включає всі необхідні обов’язкові навчальні дисципліни та
практики для спеціальності Геодезія та землеустрій. Зміст освітніх компонентів дозволяє опанувати методи,
методики та технології, які здобувач має застосовувати на практиці, що засвідчують робочі програми освітніх
компонент різних років вступу. Однак, в результаті аналізу ОП, експертною групою встановлено, що на момент
експертизи у відкритому доступі не було розміщено ні робочих програм ні силабусів ОК для ОП 2021 року.
Розміщені лише робочі програми дисциплін для 1 року навчання за даною ОП. Робочі програми для 2 - 4 курсів, які
розміщені на сайті, мають відношення до ОП 2019 та 2018 років. ЕГ рекомендує створити силабуси для обов'язкових
компонентів ОП 2021, та розмістити їх на сайті для вільного доступу.

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 можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії для навчання здобувачів, але
з врахуванням специфіки ЗВО. На бакалаврському рівні представлено вибір студента із трьох частин. Передбачено
реалізацію окремих ОК, сертифікатних програм і блоків спеціалізованих дисциплін, що забезпечують вибіркову
складову. Вибір навчальних дисциплін здійснюється в особистому кабінеті здобувача. Вибір регламентується
Порядком вільного вибору навчальних дисциплін https://cutt.ly/tEx3oPa, яке включає термін проведення вільного
вибору, перелік груп, які беруть участь у виборі, контактні телефони та активні посилання, а також наказом про
організацію вільного вибору студентів в осінньому семестрі 2021/22
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/314-
01_31.08.2021_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7__%D0%BF%D1%80%D0%BE__%D0%B2%D1%96%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80.pdf). Під час бесіди зі
здобувачами вищої освіти підтверджено, що процедури вибору здобувачами дисциплін є для них зрозумілими та
організованими у зручний спосіб, зокрема, через автоматизовану систему. Порушень права на вільний вибір не
було. Здобувачі вищої освіти вчасно та всебічно інформуються про зміст вибіркової складової, формування
індивідуальних навчальних планів відбувається з урахуванням вибору студентів.

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

Практична підготовка здобувачів вищої освіти у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова регламентується "Положенням про
організацію освітнього процесу"
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021
_copy.pdf ) Зміст ОП та навчальний план передбачають протягом всього періоду навчання чотири практики: на
першому (навчальна практика з геодезії І), другому (навчальна практика з геодезії ІІ), третьому (виробнича
практика) та четвертому (переддипломна практика) курсах, загальним обсягом 18 кредитів, що відповідає Стандарту
ВОУ спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. За результатами спілкування і з фокус групами здобувачів вищої
освіти та представників роботодавців, було зроблено висновок, що ЗВО має налагоджену співпрацю з
роботодавцями щодо забезпечення отримання здобувачами практичної підготовки за даною ОП.
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

ОП сприяє набуттю soft skills шляхом семінарських занять, доповідей, елементів командної роботи, що має
наскрізний характер. Також соціальних навичок здобувачі набувають поза межами освітнього процесу: студентські
конференції, семінари, культурні заходи із залученням студентського самоврядування. Формуванню соціальних
навичок сприяють такі освітні компоненти, як Філософія, Українські історико-гуманітарні студії, Теорія і практика
правозастосування, навчальні та виробничі практики. За результатами опитування фокус групи зі складу здобувачів
вищої освіти було зроблено висновок, що в процесі навчання, при проходженні практик підготовки і захисту
кваліфікаційної роботи, здобувачі набувають soft skills.

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

Професійний стандарт для даної спеціальності відсутній. ОП не передбачено присвоєння фахової кваліфікації.

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.

Підтверджено, що навчальне навантаження складає 240 кредитів ЄКТС (7200 годин), з яких обсяг аудиторних
становить 40%, а обсяг самостійної роботи здобувачів становить орієнтовно 60%. У кожному навчальному році є 2
семестри по 30 кредитів ЄКТС. 1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. Тижневе аудиторне навантаження для
здобувача за очною формою навчання становить від 22 до 24 годин на тиждень. Розклад занять доступний на сайті
ЗВО (https://erp.kname.edu.ua/). Обсяг ОП та окремих ОК (у кредитах ЄКТС) реалістично відображає фактичне
навантаження здобувачів, і у цілому є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання. Під
час зустрічі викладачі та студенти зазначили, що самостійній роботі сприяє використання внутрішньої електронної
системи MOODLE. Результати зустрічі зі студентами дозволили з'ясувати, що загальний обсяг годин є достатнім для
вивчення навчальних дисциплін. Здобувачі вищої освіти підкреслили, що задоволені кількістю годин по
навчальним дисциплінам. ЗВО шляхом анкетування визначає задоволеність студентів виділеним часом на
самостійну роботу. Підтверджена наявність науково-методичного забезпечення самостійної (у т.ч. дистанційної)
роботи здобувачів, а саме: підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, курси (конспекти) лекцій тощо,
доступні на кафедральному ресурсі (https://dl.kname.edu.ua/course/index.php?categoryid=39).

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.

За даною ОП поки не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Обсяг ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" та її освітніх компонент відповідає чинному законодавству
України. Освітня програма та її навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка
дає можливість здобути необхідні компетентності. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (soft skills).

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

Робочі програми або силабуси для ОК ОП 2021р. для 2, 3 та 4 курсів відсутні у вільному доступі. Розміщені лише
робочі програми дисциплін для 1 року навчання за даною ОП 2021. Робочі програми для 2 - 4 курсів, які розміщені
на сайті, мають відношення до ОП 2019 та 2018 років. ЕГ рекомендує створити силабуси для обов'язкових
компонентів ОП 2021 та розмістити їх на сайті для вільного доступу.
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Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП має чітку структуру, зміст ОП є структурованим за семестрами і роками навчання, повністю відповідає
предметній області визначеної для неї спеціальності. В цілому, ОП відповідає другому критерію оцінювання якості,
вказані вище слабкі сторони не є суттєвими.

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.

Правила прийому є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному
веб-сайті закладу вищої освіти за посиланням: https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/

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

Врахування особливостей ОП при формуванні Правил прийому на навчання визначається набором сертифікатів
ЗНО: українська мова, математика та третій на вибір із 6 предметів (Історія України або Іноземна мова, або Біологія,
або Географія, або Фізика, або Хімія). При цьому додаток до атестата має ваговий коефіцієнт - 0,1, тобто впливає на
конкурсний бал. Враховуючи технічний напрям спеціальності, математика, фізика та географія є одними з базових
предметів для майбутніх фахівців із геодезії та землеустрою. Крім того, надання ОП особливої підтримки
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2021/dodatok_2_2021.pdf) при вступі на дану ОП, свідчить про
розуміння керівництва ЗВО ситуації із сучасним кадровим забезпеченням підприємств геодезичного та
землевпорядного напрямку. Отже, Правила прийому за цією освітньою програмою відповідають Умовам прийому
на спеціальність 193 Геодезія та землеустрій та враховують особливості даної освітньої програми. Правила
розглянуті вченою радою ЗВО та є загальнодоступними на сайті. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах
Українського центру оцінювання якості освіти та їх вагових коефіцієнтів для вступників на основі повної загальної
середньої освіти визначається Додатком 4 до Правил прийому (https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/2-
uncategorised/198-pravila-prijomu-na-navchannya-do-kharkivskogo-natsionalnogo-universitetu-miskogo-gospodarstva-
imeni-o-m-beketova-u-2021-rotsi). Правилами прийому на освітню програму на базі молодшого спеціаліста
передбачено проведення фахового вступного випробування. Програма фахового випробування розміщена на
офіційному сайті (https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/fakhovi-vyprobuvannia/prohramy-fakhovykh-vstupnykh-
vyprobuvan-dlia-zdobuttia-stupenia-bakalavra )

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.

За час акредитаційної експертизи було встановлено, що ЗВО визнає результати навчання, отримані в інших ЗВО, та
може зарахувати ці результати частково або в повному обсязі. Порядок визнання результатів освітньої діяльності,
отриманих в інших ЗВО, регламентує Положення про організацію освітнього процесу та Положення про академічну
мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BD%D0
%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)
Перезарахування здійснюється у разі надання академічної довідки або копії документа про вищу освіту. У випадку
значної розбіжності в назві беруться до уваги змістовна частина і результати навчання. Як зазначено у самоаналізі
та підтверджено під час експертизи, за ОП, що акредитується, практика визнання результатів навчання студентів у
інших ЗВО присутня. Визнано результати навчання Конгу Кінгау та Хє Яісуі, отриманих у Хейлузянському Бауі
аграрному університеті (Китайська народна республіка), при зарахуванні на 2 курс (4 семестр) на підставі згоди про
академічні обміни між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Україна) та Хейлузянським Бауі аграрним університетом
(Китайська народна республіка), Положення про реалізацію права на академічну мобільність (http://surl.li/ajhlc) та
визнано результати Зайкова Олександра, отримані у Харківському національному університеті будівництва та
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архітектури, при зарахуванні на 2 курс (3 семестр) на підставі заяви здобувача, академічної довідки №1107, за
наказом №931-03 від 08.08.2019.

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.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Порядком визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті (https://cutt.ly/OEoJRND). Відповідно до
цього положення визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, дозволяється для навчальних
дисциплін, які починають викладатися у наступному семестрі. Процедура визнання результатів, отриманих у
неформальній освіті, передбачає звернення здобувача ВО з заявою до директора інститут та надання
підтверджуючих документів, що студент дійсно пройшов навчання. Після цього створюється предметна комісія, яка
визначає методи оцінювання результатів навчання та терміни підсумкового контролю. Практики щодо визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті за даною ОП не відбувалося.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

На сайті ЗВО у вільному доступі є всі нормативні документи, що роз’яснюють правила прийому на ОП та зміст
фахових випробувань. Уся викладена інформація є чіткою та зрозумілою і відповідає вимогам чинного
законодавства. Процедури визнання результатів навчання, отриманих в ході неформальної освіти та програм
академічної мобільності є описаними, а розуміння цих процедур підтверджується результатами опитування
студентів.

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

Низький рівень інформування студентів про неформальну освіту. Доцільно було б популяризувати неформальну
освіту за даною ОП. Гарною практикою може бути зарахування результатів проходження онлайн-курсів в розрізі
окремих тем дисциплін ОП, як елемент неформальної освіти.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма, в цілому, відповідає критерію 3. Правила прийому на навчання за ОП відповідають чинному
законодавству та враховують особливості ОП. Рекомендовано довести до студентів інформацію та практикувати
перезарахування результатів неформально здобутої освіти за умови відповідності кредитів навчання та здобутих
компетентностей.

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.

Здобуття освіти та набір на ОП здійснюється у очній та заочній формах. Відповідно до інформації у відомостях з СО
та результатів інтерв'ювання групою експертів встановлено, що для даної ОП не передбачена дуальна форма
навчання. Також встановлено, що методи та форми навчання, які використовуються викладачами на освітній
програмі, дозволяють ефективно досягти РН. Викладання та навчання за кожною ОК включає форми (лекційні,
лабораторні та практичні заняття, самостійне навчання, індивідуальні завдання, контрольні заходи, практику) та
методи навчання (інтерактивні, дослідницькі, словесні, практичні, наочні, дискусійні, системного аналізу).
Навчальний матеріал подається за допомогою сучасних інформаційних засобів навчання: Портал дистанційного
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навчання Університету  https://dl.kname.edu.ua/, Репозиторій Університету - https://eprints.kname.edu.ua/. Реалізації
студентоцентрованого підходу відбувається у вигляді проведення індивідуальних консультацій викладачів, вибору
тем курсових і кваліфікаційної роботи. Критерії та методи оцінювання інформуються заздалегідь для всіх видів
робіт здобувача вищої освіти та контрольних заходів, передбачена процедура апеляції (Положення "Про організацію
освітнього процесу" (https://cutt.ly/eEx8G9z ). Для обміну досвідом викладачів проводяться методичні семінари
кафедри та факультету (http://surl.li/agzxc, http://surl.li/ahabj), що формалізують, вдосконалюють та забезпечують
впровадження у освітній процес ініціативи викладачів. Так, 7.04.2020 року для студентів була проведена
консультація з дисципліни "Організація та управління геодезичним виробництвом" у дистанційній формі
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/novyny/117-7-kvitnya-2020-roku-dlya-studentiv-spetsialnosti-193), 16.04.2020 р.
на кафедрі Геоінформаційних систем та земельного адміністрування проведено науково-методичний семінар, де
розглянуті питання організації дистанційного навчання, проведення практик, модульного та підсумкового
контролю під час карантину. (https://bf.kname.edu.ua/index.php/ru/novini/55-naukovo-metodichnij-seminar-u-
novomu-formati). Опитування, які були проведені серед здобувачів за результатами попереднього року навчання
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/anketuvannia), показали, що загалом здобувачі задоволені
методами навчання і викладання (http://surl.li/airuk). Ця інформація підтверджена під час спілкування групи
експертів зі здобувачами ВО. Експертами встановлено, що методи навчання відповідають положенням дидактики
вищої школи, враховують особливості знань у сфері геодезії та землеустрою. Монографії, посібники, методичні
рекомендації, публікації НПП відповідають галузі геодезії та землеустрою (Таблиця 2 Відомостей з самоаналізу
освітньої програми та надані додаткові дані). Експертами підтверджено, що на сайті кафедри існує розділ "Скринька
довіри" (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/nauka/skrinka-doviri). Під час інтерв'ювання студенти підтвердили
проінформованість стосовно існування вказаної скриньки.

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).

Експертами під час інтерв'ювання підтверджені факти щодо систематичного та системного інформування
здобувачів ВО щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання. Вказана
інформація доступна в рубриці “Освітні програми” “Інформаційний пакет (Описи ОК)” (http://surl.li/affbg). Крім
того, експертами з'ясовано, що необхідна інформація представлена у комплексах інформаційно-методичного
супроводу вивчення кожної ОК, розміщена на сайті (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-
prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r), а також через усне повідомлення викладачем перед початком вивчення
курсу та формами контролю. Аналіз відомостей про самооцінювання, вебсайту ЗВО, інтерв’ювання усіх учасників
освітнього процесу під час виїзної експертизи дозволив встановити наступне: здобувачам надається необхідна
інформація щодо вивчення та оцінювання досягнень. Здобувачі вищої освіти Мирошник Ю., Павлішина А., Бойко
Ю , Жук О., Байструк О., Данилюк А. підтвердили, що вони ознайомлені з цілями, змістом та програмними
результатами навчання, а також вказали проінформуваність здобувачів стосовно доступності форм навчання,
порядку та критеріїв оцінювання вступників та здобувачів вищої освіти. Окремі робочі програми ОК, що були
завантажені при формуванні СО, не відповідають по кредитах ОП 2021. Під час обговорень у фокус-групах з
гарантом ОП та керівництвом з’ясовано, що було завантажено робочі програми за ОП 2018 та 19 років, оскільки
саме по них проводиться навчання для студентів 2, 3 та 4 курсів. Робочі програми або силабуси для ОК ОП 2021р.
для 2, 3 та 4 курсів відсутні в СО та на сайті. Розміщені на двох вебсторінках РПНД для дисциплін ОП 2018 та ОП
2019 https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r та
https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-profesiina-prohrama-2019-r. Доцільно
розробити та розмістити всі РПНД або силабусти на відповідній сторінці ОП 2021 року (
https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r)

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

Аналіз відомостей про самооцінювання, вебсайту ЗВО, інтерв’ювання усіх учасників освітнього процесу під час
виїзної експертизи дозволив встановити, що базові знання та навички для проведення досліджень забезпечуються в
таких ОК: "Геоінформаційні технології", "Основи моделювання складних систем", "Веб-ГІС" та "ГІС аналіз", а також
шляхом залучення до участі у наукових дослідженнях. На ОП з певних освітніх компонентів передбачено виконання
курсових проектів. Здобувачі вищої освіти залучаються до виконання студентських наукових робіт в рамках
проведення олімпіад і конкурсів (у 2018 р. в рамках Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук взяли участь студенти 3 курсу Долбня В. та Коломійцев Д.; у 2020 р.-
студент 4 курсу Завада І., студент 3 курсу Радуль В.; у 2021 р. - студенти 3 курсу Байструк О., Данілюк А., Демочко І.
та Попков В.), але, за результатами участі, призових місць не отримали). У листопаді 2019 р. здобувачі були залучені
до участі у міжнародному конкурсі "Варна, спагеті, інженерінг" у м. Варна (Болгарія), де команда ХНУМГ імені О. М.
Бекетова зайняла друге місце і отримала нагороду від Регіональної колегії в Варні при КІІП.
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/mizhnarodni-konferentsii-ta-konkursy). Здобувачі вищої
освіти беруть активну участь у наукових конференціях, які проводяться університетом та випусковою кафедрою,
наприклад: "Ієвлєв Є.А. – магістрант гр. МЗУК 2018-1, Євдокімов А.А. – к.т.н., доцент кафедри ЗА та ГІС, Поморцева
О. Є. – к.т.н., доцент кафедри ЗА та ГІС Харківський національний університет міського господарства імені О.М.
Бекетова. Об аспектах геодезичного супроводу будівництва в Україні.: матеріали наук.-практ. конференції,
присвяченої міжнародному дню геоінформаційних систем. (Харків, 14 листопада 2019 р.) / М-во освіти і науки
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України, Харків. нац. ун.-т міськ. госп.; редкол. : К. А. Мамонов, В.Д. Шипулін, Ю. Б. Радзінська. – Х. : ХНУМГ, 2019.
– 94 с. " . Інформація щодо наукової роботи висвітлена на сайті кафедри
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/konferentsii).

4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) оновлюють зміст освіти
на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.

Експертною групою визначено, що оновлення змісту освітніх компонентів регламентує "Положення про організацію
освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова".
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2021
_copy.pdf). 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. Науково-педагогічні працівники: Ю.Б. Радзінська, М.О. Пілічева, А.А.
Євдокімов підтвердили участь у відповідних науково-методичних семінарах. Експертна група засвідчує, що
ознайомлення викладачів з сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі відбувається в результаті
систематичного підвищення кваліфікації, участі у Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних
конференціях, зокрема: доц. Пілічевою М.О. після стажування (Державна вища професійна школа м. Ниса, Польща.
Стажування за темою "Дослідження освітніх підходів і прогресивних технологій при вивченні дисциплін зі
спеціальності "Архітектура та планування міських територій". Наказ № 519-02 від 04.06.2019 р.) удосконалено зміст
практичних занять з дисципліни "Фотограмметрія та дистанційне зондування Землі" за темою "Методи цифрової
обробки і дешифрування даних дистанційного зондування Землі"; доц. Кобзаном С.М. після стажування (Приватне
акціонерне товариство "Харківський центр науково-технічної та економічної інформації", підвищення кваліфікації
за напрямом "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та
майнових прав на них". Посвідчення МФ №3167-ПК, 2018 р.) удосконалено зміст лекційного та практичного
матеріалу з дисципліни "Нормативна грошова оцінка земель" за темою "Нормативна грошова оцінка земель
населених пунктів"; доц. Радзінською Ю.Б. після підвищення кваліфікації (Варненски Свободен Университет
"Чорноризец Храбр". Підвищення кваліфікації за темою: "Матеріали і технології в будівництві та архітектурі", Наказ
№ 778-02 від 04.09.2019 р.) удосконалено зміст лекційного та практичного матеріалу з дисципліни "Організація та
управління геодезичним виробництвом" за темою "Управління виробництвом"; доц. Нестеренко С.Г. після
стажування (ISMA The Universityof Applied Sciences (Riga, Latvia), "Theory and practice of scientific and pedagogical
approaches in educational" 180 годин (6 кредитів ECTS) 2021 р. протокол №9 від 27.05.2021 р.) вніс новітні підходи до
викладання лекційного матеріалу з дисципліни "Електронні геодезичні матеріали".

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

Експертною групою встановлено, що організація академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього
процесу регламентується Положенням (http://surl.li/kqjy). Директор Центру міжнародної діяльності та освіти – М.С.
Осінська - під час зустрічі експертної групи з адміністративним персоналом та сервісними підрозділами ЗВО
зауважила, що координація міжнародної діяльності здійснюється відділом міжнародних зв’язків
(https://ird.kname.edu.ua). Також М.С. Осінська проінформувала групу експертів, що на базі ЗВО функціонують
Україно-канадський культурно-освітній центр, Україно-польський культурно-освітній центр, Культурно-освітній
центр "Інститут Конфуція", Чеський мовно-культурний центр, в рамках яких забезпечується поглиблена мовна
підготовка здобувачів та викладачів, що сприяє інтернаціоналізації діяльності ЗВО. На зустрічі експертної групи з
викладачами та здобувачами вищої освіти з'ясовано, що у вказаних центрах найчастіше навчаються студенти, проте
із інших ОП. Експерти рекомендують більш активно залучати викладачів до поглибленої мовної підготовки.
Викладачі беруть участь у міжнародних програмах і проєктах, міжнародних науково-практичних конференціях,
публікації статей у НМБ Scopus і Web of Science, наприклад (інформація надана в таблиці 2 відомостей з самооцінки
освітньої програми): Meteshkin Kostiantyn, Shipulin Volodymyr, Nesterenko Serhii, Kobzan Serhii Features of
underground real estate use: infrastructural and regional aspects Geodesy and Cartography Volume 69(1), 2020, 53-64 DOI:
10.24425/gac.2020.1310 81 – (Web of Science); M A Kukhar, V V Kasyanov, J V Shuldiner, A N Maliavin and O A Voronkov
Formation of geoinformation provision elements of railway networks for logistic transportation management IOP
Publishing, Conf. Series: Materials Science and Engineering, vol.708, 2019, 1-7. DOI: 10.1088/1757899X/708/1/012012. –
(Scopus). Крім того, інформація щодо публікацій викладачів розміщена на сайті кафедри.
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-kafedru/naukovo-pedagogichni-pratsivniki/dobrokhodova-olha-valeriivna)
Під час інтерв'ювання Холодна Н. підтвердила інформацію щодо реалізації 2018 р. проекту міжнародної мобільності
студентів між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та Хейлузянським Бауі аграрним університетом (КНР). В рамках проекту
відбувся обмін студентами ЗВО строком на 1 рік (Крамаренко О., Холодна Н.).

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.
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За результатами інтерв'ювання експертна група встановила, що форми, методи навчання та викладання сприяють
заявленим в ОП цілям та результатам навчання і відповідають студентоцентрованому підходу та принципам
академічної свободи. Учасники освітнього процесу доступно і зрозуміло отримують інформацію щодо цілей, змісту
та програмних результатів навчання, критеріїв оцінювання в межах ОК, які представлено у робочих навчальних
програмах навчальних дисциплін. В університеті створена та функціонує система студентоцентрованого підходу та
академічної свободи. Поєднання навчання та наукових досліджень з впровадженням результатів науково-дослідної
роботи студентів в освітній процес також відбувається за результатами виконання викладачами наукових
досліджень у контексті тих навчальних дисциплін, які вони викладають (публікації у журналах, які індексуються у
авторитетних міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science, видання монографій тощо. (Додаток 2
відомостей з самооцінки освітньої програми).

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

Низький рівень участі здобувачів вищої освіти у конференціях на базі інших вітчизняних та зарубіжних
університетів; участь студентів в оновленні освітніх програм. Оцінюючи створення Україно-канадського культурно-
освітнього центру, Україно-польського культурно-освітнього центру, Культурно-освітнього центру "Інститут
Конфуція" на базі університету, Чеського мовно-культурного центру, які функціонують в університеті, як сильну
сторону, слід відмітити низький рівень залучення викладачів і студентів до поглибленої мовної підготовки на базі
вказаних центів. ЕГ рекомендує залучити викладачів і студентів спеціальності 193 до поглибленої мовної підготовки
на базі створених центрів.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Вимоги щодо реалізації Критерію 4 впроваджені на достатньому рівні, що підтверджено вище зазначеними
фактами. Експертна група рекомендує посилити роботу щодо участі здобувачів вищої освіти у конференціях на базі
інших вітчизняних та зарубіжних університетів; залучати студентів до оновлення освітніх програм; залучити
викладачів і студентів спеціальності 193 до поглибленої мовної підготовки на базі Україно-канадського культурно-
освітнього центру, Україно-польського культурно-освітнього центру, Культурно-освітнього центру "Інститут
Конфуція" на базі університету. Представлені слабкі сторони суттєво не впливають на освітній процес і стосуються
більше організаційних та мотивуючих процедур, отже не перешкоджають досягненню на ОП заявлених результатів
навчання.

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.

Аналіз відомостей про самооцінювання, вебсайту ЗВО, інтерв’ювання всіх учасників освітнього процесу під час
експертизи дозволив встановити, що процедура проведення контрольних заходів регулюється такими
положеннями: 1. Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2. Положення про
організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 3. Корпоративна інформаційна система
(https://erp.kname.edu.ua) За результатами інтерв'ювання, науково-педагогічні працівники Г.Г. Фесенко; В.Д.
Шипулін, В.О. Пеньков М.О. Пілічева, Ю.Б. Родзінська; А.А. Євдокімов; В.В. Касьянов; А.В. Домбровська вказали,
що на ОП застосовуються такі форми контролю досягнення програмних результатів навчання: усне і письмове
опитування (теоретичні питання, ситуаційні вправи, контрольні завдання тощо); тестування з використанням
інформаційних технологій. Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП "Геодезія, картографія та землеустрій", а
саме: Мирошник Ю., Павлішина А., Бойко Ю., Однодворцева К., Жук О., Балафендієва Х., Шмалько Т., Байструк О.,
Данилюк А. підтвердили, що форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
заздалегідь доводяться до здобувачів разом з питаннями для самопідготовки. Вони є чіткими, зрозумілими,
доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремої ОК та
ОП в цілому. Крім того, на базі ВНЗ регулярно проводиться опитування учасників навчального процесу і
обговорення його результатів.
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83/%D0%B
E%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F).
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Експертною групою встановлено, що атестація здобувачів вищої освіти ОП "Геодезія, картографія та землеустрій"
відповідно до Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193
"Геодезія та землеустрій" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи у вигляді проєкту з пояснювальною запискою. В результаті інтерв'ювання НПП встановлено,
щ о кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної прикладної задачі у сфері геодезії та землеустрою із
застосуванням сучасних теорій, методів, технологій та обладнання. Кваліфікаційна робота проходить перевірку на
ознаки академічного плагіату перед захистом, який відбувається публічно. Процедура проведення контрольних
заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та висвітлюється в корпоративній
інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua)

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.

Експертна група встановила, що інформація в звіті з самоаналізу відповідає дійсності. Процедура проведення
контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу та висвітлюється в
корпоративній інформаційній системі (https://erp.kname.edu.ua). Терміни проведення контрольних заходів
визначається графіком навчального процесу. Всі документи розміщуються на сайті університету у рубриці
"Нормативна база ХНУМГ ім. О.М. Бекетова" (http://surl.li/affcm ). Форма проведення контрольних заходів
визначається робочою програмою навчальної дисципліни. За результатами інтерв'ювання встановлено, що
результати контролю доводяться до відома здобувачів вищої освіти (опитування здобувачів вищої освіти, які
навчаються на ОП "Геодезія, картографія та землеустрій": Мирошник Ю., Павлішина А. , Бойко Ю., Однодворцева
К., Жук Ол., Балафендієва Х., Шмалько Т., Байструк О., Данилюк А.). Підтверджено, що процедура оприлюднення
контрольних заходів проводиться викладачами на першому занятті.

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.

В ХНУМГ імені О. М. Бекетова розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: Статут Харківського національного університету міського
господарства імені О. М. Бекетова https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty; Кодекс честі
Університету (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info); Положення про систему забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Положення про комісію з питань етики та
академічної доброчесності; Положення про організацію освітнього процесу ХНУМГ імені О. М. Бекетова; Наказ
ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 196-01 від 08.06.2017 р. "Щодо організації запобігання та виявлення академічного
плагіату на базі інформаційної системи "Unplag"(http://surl.li/affcm ); Наказ ХНУМГ імені О. М. Бекетова № 159-01
від 12.05.2017 р. "Про введення в дію рішення Вченої ради Університету від 28 квітня 2017 року щодо стану
впровадження в Університеті системи запобігання та виявлення академічного плагіату та забезпечення дотримання
принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу". Перевірка робіт проводиться
в інформаційній системі Unplug (Unichek) за угодою з ТОВ "Антиплагіат". На вебпорталі університету систематично
проводиться опитування студентів, в тому числі з питань академічної доброчесності. Згідно з Наказом №187-01 від
25.05.2021 р. "Про опитування студентів щодо викладання дисциплін другого семестру 2020 – 2021 н.р."
проводиться опитування з метою забезпечення студентоцентрованого підходу та забезпечення зворотного зв’язку.
Розгляд справ щодо порушення академічної доброчесності покладено на постійну комісію з питань етики та
академічної доброчесності (http://surl.li/kryb). За порушення академічної доброчесності Кодексом честі
Університету (http://surl.li/krya) та Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності
(http://surl.li/kryb) передбачено притягнення здобувачів вищої освіти, співробітників університету до одного або
декількох видів академічної відповідальності. За результатами інтерв'ювання зі студентами, викладачами і гарантом
експертною групою встановлено, що випадків порушень академічної доброчесності не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.
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З В О проводить опитування здобувачів вищої освіти з метою забезпечення студентоцентрованого підходу та
забезпечення зворотного зв’язку. Анкети та їх результати є у вільному доступі на сайті ЗВО.

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

Експертна група рекомендує доопрацювати Положення "Щодо організації запобігання та виявлення академічного
плагіату на базі інформаційної системи "Unplag" із встановленням конкретного порогу запозичень.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

ОП «Геодезія, картографія та землеустрій» відповідає визначеному критерію, у контексті підкритеріїв, а
вищезазначені рекомендації не є суттєвими і стосуються більше організаційних та інформаційних процедур, отже не
перешкоджають досягненню на ОП заявлених результатів навчання.

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.

Експертна група засвідчує, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених до реалізації освітньої
програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання
для більшості НПП. Ґрунтуючись на відомостях про самооцінювання та додатковій інформації, можна
стверджувати, що ЗВО належним чином обґрунтував та надав раціональне пояснення щодо кожної дисципліни в
межах академічної або професійної складових кваліфікації кожного викладача. Так, за останні 5 років науково-
педагогічним персоналом кафедри, відповідно до спрямованості ОП, підготовлено монографії, навчальні посібники,
конспекти лекцій тощо. Наприклад: “Конспект лекцій з курсу "Інженерна геодезія" (Розділ "Геодезичні мережі та
топографічні зйомки"); “Методичні вказівки до виконання РГР "Геодезичні роботи в промисловому і цивільному
будівництві" з курсу "Інженерна геодезія"; “Методичні вказівки з навчальної геодезичної практики"; “Земельне
адміністрування: сучасний стан та перспективи" - монографія, “Територіальний розвиток: будівельні аспекти" –
монографія, "Інтегрована інформаційна система нерухомості. Концепція для України" – монографія. У відомостях
СО не достатньо представлено інформації у табл. 2 “Зведена інформація про викладачів ОП” про викладачів щодо
відповідності критеріям Ліцензійних вимог. Тому було прохання надати додаткову інформацію про викладачів щодо
відповідності критеріям Ліцензійних вимог. Отримана інформація дала змогу підтвердити відповідність
Ліцензійним вимогам. Експертна група констатує, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, залучених
до реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних
результатів навчання.

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

Конкурсний добір викладачів ОП “Геодезія, картографія та землеустрій” відбувається за принципами публічності та
демократичності і проводиться згідно з визначеними умовами, які зазначені у Положенні щодо конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnji). На
кафедрі та в Університеті в цілому розроблено ефективну систему відбору викладачів. Відбір здійснюється на
конкурсній основі згідно з Положенням щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnji). Обговорення кандидатур претендентів
здійснюється колективом кафедри, що оформлюється протоколом (протокол засідання кафедри №9 від 27.05.2021
р. – обговорення кандидатур Пенькова В. О., Штерндока Е. С., Кобзана С. М., Долі К. В.). Предметом обговорення
можуть бути: звіт про роботу за попередній період, аналіз проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних
занять, наукова активність, досвід практичної роботи тощо. Детальна інформація про необхідний рівень
професіоналізму викладачів на ОП наведена в Таблиці 2 відомостей про самооцінювання освітньої програми та
надана додатково за запитом експертів. Ректор В.М. Бабаєв, перший проректор Г.В. Стадник, проректор з наукової
роботи М.К. Сухонос інформували експертів під час інтерв'ювання про рейтингову системи. Науково-педагогічні
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працівники (доценти М.О. Пілічева, Ю.Б. Радзінська) підтвердили вказану інформацію. Гарант ОП – С.Г.
Нестеренко зауважив, що кафедра та НПП кафедри останні роки є лідерами рейтингової системи ВНЗ.

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

Експертна група переконалася в тому, що до організації та реалізації освітнього процесу в ЗВО активно залучаються
роботодавці, наприклад, директор ТОВ НВП "НАВІГАЦІЙНО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ ЦЕНТР" Горб О. І.залучався до
участі у екзаменаційних комісіях; директор ТОВ "Інститут планування територій" Кондратюк І.В.; директор ТОВ
"ГІСАПР" Фролов В. О., директор ТОВ "ХАРКІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ" Кобзан С. М.,
директор ТОВ "ГІС Консалтинг" Штерндок Е. С. залучаються до викладання за сумісництвом або за погодинною
оплатою тощо.

4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців.

Експертна група переконалася в тому, що реалізація освітнього процесу для даної ОП відбувається у тісній співпраці
з потенційними роботодавцями, а саме: – залучення фахівців до роботи за сумісництвом к.т.н., доц. Кобзан С. М.
(ТОВ Харківська інвестиційна агенція нерухомості. Директор), ас. Кондратюк І. В. (ТОВ "Інститут планування
територій". Директор), ас. Фролов В. О. (ТОВ "ГІСАПР". Директор), к.т.н., ст. викладач Штерндок Е. С. (ТОВ "ГІС
Консалтинг". Директор). Крім того, за інформацією, наданою в таблиці 2 відомостей про самооцінку, викладачі ОП
мають потужний досвід практичної професійної діяльності, наприклад, професор Мамонов К. А. є дійсним членом
Академії будівництва України (2015), Академії наук вищої освіти України (2018), академіком Національної академії
наук вищої освіти України (2018), член-кореспондентом Інженерної академії України (2014), нагороджений
орденом "Науковець року 2020"; професор Шипулін В. Д. має Почесне звання "Заслужений працівник вищої школи
Української РСР" (1980  р.), Нагрудний знак "Відмінник освіти" (2017р.), нагороджений Грамотою Харківського
обласного комітету працівників освіти 1971 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.),
Почесною грамотою Харківської міської ради (2013 р.), Грамотою Департаменту науки і освіти Харківською обласної
державної адміністрації (2016 р.), Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2020 р.).

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

Професійний розвиток викладачів забезпечується системою підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників яка регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування
науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/tnk l). Університет співпрацює з іншими
організаціями щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації викладачів. Наприклад, 23.04.2020 року
Нестеренком С. Г. була проведена відкрита лекція з дисципліни "Електронні геодезичні прилади" для студентів
другого курсу у дистанційному форматі http://surl.li/agzxi; 10 вересня 2020 року під керівництвом проф. Метешкіна
К. О. пройшов науково-методичний семінар "Комплексний практикум систематизації знань в умовах
діджиталізації" http://surl.li/agzxc; З 28.09.2020 по 02.10.2020 р. декан будівельного факультету, д. е. н., проф.
Мамонов К. А. та к.т.н., доц. Радзінська Ю. Б. взяли участь у проєкті міжнародної мобільності "ERASMUS+" у
Варненському вільному університеті "Чорнорізець Храбр" (Болгарія) http://surl.li/agzxd. Протягом останніх п'яти
років викладачі підвищували кваліфікацію відповідно до спеціальності 193, що є позитивним. Наприклад, дипломи
магістра, в форматі другої вищої освіти, за спеціальністю 193 “ Геодезія та землеустрій” отримали Нестеренко С.Г.
(2019 р.,), Афанасьев О.В. (2021 р.), Доброходова О.В. (2021 р.), Євдокімов А.А. (2021 р.), Касьянов В.В. (2019), слід
відмітити, що вказане навчання відбувалося на базі Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова. Експертна група рекомендує залучати викладачів до підвищення кваліфікації на базі інших
вітчизняних ВНЗ.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Моніторинг та стимулювання рівня професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів
(http://surl.li/tnkp). Мають місце курси підготовки викладачів "Теорія і практика роботи в Moodle"; курси іноземних
мов (англійська, чеська, китайська) в Центрі іноземних мов при центрі підвищення кваліфікації; семінари та курси
Наукової бібліотеки, зокрема щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science. Поряд із значною
кількістю підвищень фахової кваліфікації, спостерігається низький рівень розвитку викладацької майстерності. В
результаті спілкування із академічним персоналом було зазначено, що викладачі планують підвищувати
майстерності у найближчому майбутньому. Слід відмітити, що начальник Навчально-методичного відділу – доц.,
канд. техн. наук Д.М. Рославцев, начальник науково-дослідної частини – А.Ю.Старостіна, заступник директора ННІ
підготовки кадрів вищої кваліфікації – Н.Ю. Мущинська надали експертам інформацію, що, з метою стимулювання
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наукової активності, в університеті запроваджено преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення
результатів наукових досліджень (http://surl.li/tnla )

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Експертною групою виявлено високий рівень відповідності академічної кваліфікації науково-педагогічних
працівників тим освітнім компонентам, які вони викладають на цій ОП. В навчально-науковому інституті
будівельної та цивільної інженерії Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова створена й активно функціонує система співпраці з роботодавцями, що сприяє удосконаленню освітнього
процесу на ОП шляхом залучення фахівців-практиків до освітнього процесу на умовах трудових відносин. В ЗВО
створена та функціонує система морального та матеріального стимулювання викладацької майстерності.

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

Слід звернути увагу на підвищення викладацької майстерності НВК. Експертна група рекомендує залучати
викладачів до підвищення викладацької майстерності на базі інших вітчизняних ВНЗ.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

ЕГ підтвердила, що професійна кваліфікація викладачів, залучених до реалізації освітньої програми, забезпечує
досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів навчання, процедури конкурсного
добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для
успішної реалізації освітньої програми. Сильною стороною є залучення роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу. Проте, слід активізувати діяльність із розвитку викладацької майстерності. Але цей недолік буде
усунено найближчим часом. ЕГ вважає, що критерій 6 відповідає рівню В.

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.

Для забезпечення якості підготовки фахівців за ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" ЗВО має достатні
фінансові та матеріально-технічні ресурси, що формуються за рахунок коштів державного бюджету, фізичних та
юридичних осіб. На підставі зустрічей, експертна група засвідчує, що у ЗВО спостерігається позитивна тенденція
постійного вдосконалення, оновлення та модернізації матеріальної бази університету. Навчальні аудиторії оснащені
мультимедійними засобами навчання, в корпусі створені Wi-Fi зони з вільним доступом до мережі Internet. ЗВО має
у своєму складі розширену інфраструктуру: відремонтовані великі навчальні приміщення, комп’ютерні лабораторії,
бібліотеку, читальний зал, спортивну залу, комплекс громадського харчування, велику конференц-залу, гуртожитки.
У комп'ютерних класах кафедри застосовуються ліцензовані та вільно доступні операційні системи, системні та
прикладні програмні продукти (Microsoft Office 365, "ArcGIS", QGIS версія 3.16.4, "AutoCAD", "Digitals Professional",
"НОМАТИВ+"). Наукова бібліотека має власну сторінку (https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/). Студенти та
викладачі мають вільний доступ до цифрового репозиторію (https://eprints.kname.edu.ua/) та електронного каталогу
(http://koha.kname.edu.ua/). ЗВО забезпечує вільний доступ для 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
січня по 31 грудня 2021 року). 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). Під час ознайомлення з матеріально-технічною базою та інтерв'ювання здобувачів і
викладачів, експертна група переконалися, що навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантує
досягнення визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання.

Сторінка 16



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.

Під час проведення зустрічей із академічним персоналом, представниками студентського самоврядування,
адміністративним персоналом і представниками допоміжних (сервісних) структурних підрозділів було відмічено, що
закладом вищої освіти надається безоплатний доступ до: мережі Інтернет (в т.ч. через wi-fi, що діє на більшій
частині території закладу), бібліотечних фондів, можливості безоплатного друку, комп’ютерних класів, лабораторій
та майстерень, перевірки на плагіат спеціалізованим сервісом Unicheck, системи дистанційного навчання Moodle.
Здобувачі можуть скористатися послугами гуртожитків, комплексів громадського харчування, спортивного
комплексу, медичного обслуговування.

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.

Заклад вищої освіти в цілому, і кафедра зокрема, забезпечують безпечне освітнє середовище для здобувачів, що
навчаються за акредитованою освітньою програмою. Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом заходів, який включає: підтримку стану приміщень, навчальних
аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, гуртожитків у відповідності до чинних норм та
правил експлуатації; профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього
процесу та в разі організації позанавчальних заходів; системною роботою з популяризації здорового способу життя
(https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam); системною роботою з забезпечення цивільного захисту
(наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення
комплексних тренувань зевакуації (https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/?
tab=album&album_id=2165995530143008); організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків. Освітнє
середовище в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова спрямоване на максимальне задоволення потреб та інтересів здобувачів
освіти. Студентська профспілка надає здобувачам вищої освіти захист прав та інтересів у відносинах з
адміністрацією, викладачами, адміністрацією гуртожитків; соціально-економічну та юридичну допомогу; пільгове
оздоровлення та відпочинок; можливість працевлаштування; організовує безліч цікавих конкурсів, фестивалів,
концертів, спортивних та інтелектуальних турнірів і змагань (https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/43-
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82/2113-deyatel-nost-studencheskogo-senata). За результатами
інтерв'ювання здобувачів освіти визначено, що більшість респондентів задоволені освітнім середовищем в ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова.

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

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка
здобувачів освіти. Організаційна підтримка забезпечується за рахунок можливості зв’язку студентів з НПП,
кураторами, персоналом ЗВО з адміністративних питань, зокрема з працівниками деканату. Комунікація зі
студентам здійснюється прямим контактуванням з викладачами, куратором, через соціальні мережі:
Facebook(https://www.facebook.com/abs.kname), Viber, Instagram (https://www.instagram.com/abs_das.kname/?hl=ru)
та офіційний сайт (https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/). Під час дистанційного навчання зв'язок зі студентами
підтримується через віртуальне освітнє середовище Moodle (https://dl.kname.edu.ua/), MS Teams. Інформаційна
підтримка забезпечується в першу чергу кураторами навчальних груп та представниками студентського
самоврядування, також її здійснює кафедра та директорат інституту та центри Університету відповідно до сфери їх
діяльності. За соціальною або психологічною підтримкою студенти звертаються до органів студентського
самоврядування, кураторів або надсилають листа у скриньку довіри (skrynka.doviry.absdas@gmail.com). З метою
координації науково-практичної діяльності фахівців, викладачів, студентства з розробки та впровадження
гендерних підходів в освітній процес створено Гендерний центр (https://gc.kname.edu.ua/index.php/struktura-
tsentra). 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,
круглі столи тощо. За результатами опитування (http://surl.li/airuk), здобувачі позитивно оцінюють механізми
освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті.

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 проєкт "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 проєкту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було
реалізовано: систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні вказівники та
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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.

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, розміщених на сторінці "Публічна інформація" сайту
університету: Кодексом честі (http://surl.li/krya), Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності
(http://surl.li/kryb). В університеті прийнято антикорупційну програму
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/20_01_2021/AP_HNUM
G_2021_pages-to-jpg-0001.pdf) та створено відділ виявлення та протидії корупції. Впродовж періоду провадження
освітньої діяльності за ОП “Геодезія, картографія та землеустрій” конфліктних ситуацій не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

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. Матеріальна база університету постійно
вдосконалюється, оновлюється, модернізується. Механізми освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти є достатнього рівня для задоволення потреб
здобувачів вищої освіти. 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.

До слабких сторін необхідно віднести відсутність психологічної служби, хоча ця прогалина в акредитації ОП не
носить суттєвий характер і не впливає на загальну позитивну оцінку цього критерію. Експертною групою
рекомендовано ЗВО створити психологічну службу для підтримки емоційного стану здобувачів. Гарною практикою
було б впровадження автоматизованих систем управління: електронних кабінетів викладачів та студентів.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Експертна група пересвідчилась, що освітнє середовище та матеріальні ресурси ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
дозволяють належним чином проводити освітню діяльність за ОПП «Геодезія, картографія і землеустрій».
Пропозиція щодо вдосконалення надання психологічної допомоги студентам несе рекомендаційний характер. ЕГ
вважає, що критерій 7 відповідає рівню 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.
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Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП
регламентуються"Положеннямпроосвітніпрограми" (http://surl.li/afeec). В ході зустрічей з керівництвом та
гарантом було з'ясовано, що розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП відбувається
згідно із визначеною відповідною політикою ЗВО. Участь членів груп забезпечення спеціальностей у процедурах
розробки, реалізації та перегляду освітніх програм регламентує "Положення про групу забезпечення спеціальності
та гаранта освітньої програми" 2021 (http://surl.li/afeen). До процедур розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП долучені: здобувачі вищої освіти та випускники ОП, роботодавці, стейкхолдери,
академічна спільнота провідних вітчизняних і закордонних університетів. Наприклад, Мовчан І.В. запропонував у
дисципліні ОК16 “Основи геоінформаційних систем і бази даних” у ЗМ2 розширити зміст практичного заняття за
темою 6 “Формати просторових даних” вивченням сучасних форматів з метою підвищення конкурентоспроможності
випускників в умовах сучасного ринку праці. Перегляд освітньої програми здійснюється через аналізування
результатів опитувань здобувачів освітнього процесу (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-
diialnist/anketuvannia), анкетування та рецензій роботодавців (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-
prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r). В результаті перегляду ОП складається мотивований висновок щодо
розвитку ОП та, за необхідності, зміни до ОП i навчального плану, якi гарант ОП щорічно представляє на засіданні
випускової кафедри. Істотних викликів у процесі запровадження процедур розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова не
стикався, що підтвердило спілкування з окремими фокус-групами.

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.

Здобувачі вищої освіти через органи студентського самоврядування (Студентський сенат та профком) частково
залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості та перегляду освітньої програми. Під час зустрічі з
представниками студентського самоврядування та здобувачами вищої освіти встановлено, що здобувачі вищої освіти
залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми як особисто, зокрема через анкетування (усне,
Google-форми), так і через органи студентського самоврядування, представники якого входять до складу Вчених рад
університету та факультету, до компетенції яких входить питання розгляду і затвердження ОП. Відбуваються бесіди
з кураторами та гарантом ОП, що підтвердили здобувачі під час проведення онлайн зустрічі. Результати опитування
та анкетування (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitnia-diialnist/anketuvannia) обговорюються на засіданнях
кафедри і беруться до уваги при перегляді ОП та розробці робочих програм навчальних дисциплін. Складанням
анкет займається студентське самоврядування. Питання стосуються рівня організації і проведення занять, форм і
методів навчання та викладання, структури і змісту ОП. Опитування проводиться не рідше одного разу на рік.
Взаємодія може відбуватися в усній формі: партнерський характер відносин з викладачами є підставою для прямого
відкритого спілкування щодо очікувань та задоволеності здобувачів змістом, формами організації навчального
процесу.

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

ЗВО в контексті ОП "Геодезія, картографія та землеустрій" співпрацює з компаніями-партнерами, а саме
"Навігаційно-геодезичний центр". Крім того, доцент випускової кафедри Кобзан С. М. є членом асоціації фахівців
нерухомості України (АФНУ) та асистент кафедри Штерндок Е. С. є членом Громадської організації "Всеукраїнське
об’єднання "Українське товариство оцінювачів". Протягом навчання за ОПП здобувачі вищої освіти періодично
беруть участь у спільних круглих столах із представниками роботодавців (див. додаток 1 із додаткових даних Гаранта
ОП). Роботодавці можуть надсилати свої пропозиції щодо удосконалення освітньої програми завдяки сторінці
громадського обговорення (https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/управління-та-структура/управління-та-
дорадчі-органи/21-управління-та-структура/3961-громадське-обговорення-проектів-документів). Рекомендації від
роботодавців, які враховували при вдосконалені ОП, розміщенні на сторінці кафедри
(https://gis.kname.edu.ua/images/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BA%
D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%80%
D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%9E%D0%9F_193_%D0%93%D0%9A%D0%97.pdf).
Також роботодавці залучені до процесу державної атестації. Олександр Горб, що одночасно є викладачем кафедри і
стейкхолдером від Навігаційно-геодезичний центру, є головою державної комісії по захисту бакалаврських робіт.
Спілкування ЕГ з роботодавцями, академічним та адміністративним персоналом, студентами є підставою для
висновку щодо налагодженої в університеті системи партнерської співпраці з роботодавцями.

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

В ХНУМГ ім.О.М.Бекетова створена Асоціація випускників, студентів та друзів
(https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/), одним з напрямків роботи якої є ведення бази випускників.
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Випускники залучені до перегляду ОП, оскільки більшість із них працевлаштовані на підприємствах, які
співпрацюють з кафедрою. Контакт з випускниками використовується для вивчення потреби в кадрах, розширення
переліку підприємств і організацій для співпраці, одержання даних щодо посадових обов’язків, розширення кола
організацій для працевлаштування випускників, зустрічі з випускниками ОП та на зустрічі з академічним
персоналом.

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

Під час зустрічей з різними фокус-групами експертна група пересвідчилася, що ЗВО практикує адекватне
реагування на недоліки, які виявлялися в ОП під час здійснення необхідних процедур (опитування здобувачів,
спілкування з роботодавцями тощо). Під час регулярних обговорень на засіданнях кафедри було визначено, що для
більш глибокого вивчення дисциплін ОП слід частіше, а у перспективі завжди, використовувати презентаційні
методи подання теоретичного матеріалу, розробити дистанційні курси для підтримки всіх освітніх компонент
програми, розширювати залучення спеціалістів-практиків до навчального процесу, проводити регулярне
анкетування та контроль залишкових знань здобувачів вищої освіти. Під час зустрічей з фокус-групами встановлено,
що офіційних скарг щодо провадження освітньої діяльності за ОПП не надходило.

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

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

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

Інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, інших причетних до освітньої діяльності
за ОП продемонструвало, що в академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє
постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою. В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
затверджено ряд нормативно-правових документів, які регулюють всі права, обов’язки учасників освітнього
процесу, чітко регламентовані процедури стосовно усіх видів діяльності. Представники студентського сенату є
членами Вченої ради університету, факультету/інституту, Ректорату та беруть безпосередню участь у освітньому
процесі. Усі стейкхолдери можуть долучитись до обговорення проєктів документів на вебсторінці у Громадському
обговоренні проєктів документів (http://surl.li/mwjg). ЗВО бере участь в рейтингуванні закладів вищої освіти
України (http://surl.li/nfne). Також проводиться рейтингування викладачів та кафедр. Також елементом
забезпечення якості є бібліотека та цифровий репозитарій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/nfuj). ЗВО
пропагує принципи академічної доброчесності та етики (http://surl.li/krya).

Загальний аналіз щодо Критерію 8:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Забезпечення якості ЗВО є цілісною системою взаємодії всіх членів академічної спільноти, підрозділів та
організацій у виконанні відповідних внутрішніх заходів і процедур, спрямованих на досягнення досконалості в
організації освітнього процесу. Підрозділи, які забезпечують функціонування університету, функціонують
узгоджено і ефективно. Вчасне реагування адміністрації ЗВО на виявлені недоліки. Сильною стороною є
налагоджена взаємодія зі стейкхолдерами, врахування їх пропозицій при моніторингу ОП, що забезпечує
конкурентоспроможність здобувачів за конкретною ОП в умовах сучасної наукової сфери, постійних змін ринку
праці та вимог роботодавців.

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

ЕГ було встановлено недостатній рівень контролю якості освітніх процесів в частині інформування здобувачів щодо
координації змін в ОП та Робочих навчальних планах. Експертна група рекомендує більше залучати студентів та
випускників до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості.
Також потребує вдосконалення процес інформування та залучення випускників до круглих столів з метою
покращення ОП “Геодезія, картографія та землеустрій”.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Експертна комісія констатує, що наявна внутрішня система забезпечення якості ОПП сприяє ефективному
досягненню її цілей та програмних результатів навчання. Виявлені слабкі сторони мають рекомендаційний характер
і не впливають на загальний позитивний рівень щодо Критерію 8.

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.

В ЗВО визначено чіткі, зрозумілі та загальнодоступні правила і процедури, що регулюються такими документами
як: Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з печатками за 2016 рік (http://surl.li/afeeq); Правила внутрішнього розпорядку
для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (http://surl.li/mvlc); Положення Про організацію освітнього
процесу (http://surl.li/kqjz). Документи, якими регламентовано права та обов'язки учасників освітнього процесу
розміщені на офіційній вебсторінці ЗВО та доступні усім зацікавленим сторонам в розділі "Нормативна база"
(http://surl.li/afeez).

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.

На офіційній веб-сторінці ЗВО є розділ, в якому публікуються проєкти документів, що відкриті до громадського
обговорення (http://surl.li/mwjg), де за місяць була розміщена ОП "Геодезія, картографія та землеустрій". Вказана
пошта на яку можна надіслати свої пропозиції, бачення щодо розвитку та оновлення освітніх програм
(nmv@kname.edu.ua). На сторінці кафедри наявні рецензії та рекомендації від роботодавців, а також висвітлюється
інформація щодо отриманих та врахованих зауважень і пропозицій від усіх стейкхолдерів стосовно ОП, що
акредитується (https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r).

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.
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Інформація про ОП оприлюднена на вебсторінці кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
де висвітлено інформацію про ОП за 2018, 2019, 2021 роки. У вільному доступі є ОП, що акредитується, навчальний
план, структурно-логічна схема, рецензії та робочі програми навчальних дисциплін, більшість РПНД
(https://gis.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitni-prohramy/bakalavr/osvitno-prohrama-2021-r). На думку експертів,
обсяг інформації є достатнім для того, щоб забезпечити можливість потенційних вступників зробити
проінформований вибір щодо вступу на програму, а роботодавців – щодо цілей та змісту підготовки здобувачів за
цією програмою, що було підтверджено під час зустрічі зі студентами та стейкхолдерами даної ОП.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Прозорість та публічність ЗВО щодо його діяльності як на офіційному сайті, так і у різноманітних соціальних
мережах підтримується на високому рівні. У ХНУМГ ім. О.М. Бекетова чітко визначені правила та процедури, що
регулюють права та обов'язки усіх учасників процесу, розроблена чітка нормативно-правова база. У вільному доступі
є таблиця пропозицій, що дають стейкхолдери для відслідковування траєкторії змін цієї ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 9.

До слабких сторін необхідно віднести складність пошуку окремих документів на сайті ЗВО, хоча ця прогалина в
акредитації ОП не носить суттєвий характер і не впливає на загальну позитивну оцінку цього критерію. Експертна
група рекомендує прискорити темпи оновлення сайту ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та його структури, перш за все, для
зручності користування здобувачами вищої освіти та майбутніми абітурієнтами. Доцільно розмістити всі РПНД 2021
рік на офіційному сайті кафедри та посилити інформування студентів, щодо можливості звернення до студентського
самоврядування з метою надання зауважень та пропозицій стосовно освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Публічність і прозорість інформації щодо прав та обов’язків учасників освітнього процесу, освітньо-професійної
програми та ступінь відкритості ОПП для обговорення і вдосконалення знаходиться на достатньому рівні. Обсяг
інформації, що оприлюднюється, є достатнім для того, аби забезпечити потенційних вступників інформацією і дати
можливість зробити усвідомлений вибір щодо вступу на програму, а роботодавців – щодо цілей та змісту підготовки
здобувачів за цією програмою. Неповне розміщення РПНД на офіційному сайті кафедри не є суттєвим недоліком в
контексті Критерію 9.

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
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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

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.

Акредитаційна експертиза ОП “Геодезія, картографія та землеустрій” проходила в онлайн форматі, із
використанням платформи ZOOM. Заплановані зустрічі відбулися відповідно до узгодженої програми. Додатково
надано ряд документів на запит експертної групи, з якими мала можливість ознайомитися ЕГ у форматі скан-копій.
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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

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:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток 11.pdf gPsPl6AFDvw1xXxTUXJnTMmqbE25tL6TY6fXqbSs
wcc=

Додаток 13.pdf Wj99e5R78LOPm0IZ9xoLwXy/eahGFGrlj6W5N/8z
nCc=

Додаток 14.pdf umWEoz2YuAQ/BXOZXeix5cffPdGzIifqsHdmpUzW
chQ=

Додаток 15.pdf ureb4ljDL3e7u2a0jK9/dECKL6bc9WBygen5dd15+T
w=

Додаток 16.pdf oz2KGBmumP/GmUdDOT7HDE5EcMFU5i+T62vzG
tgR7v4=

Додаток 1.pdf eRaS2wajBT0/d//mMDOJb86hPTHDgTv04/Bdew4
mtYo=

Додаток 2.pdf bMVSpsWsWZy3OXvv/TQoW37P/sN8ChImQPGSS
OVr7e4=

Додаток 3.pdf xq+DlFw7T+SvOLymxWpOL8J+wxIsH0ulyFVHaY2
QTJE=

Додаток 4.pdf uIyWUlML/3VZsV2Z5LDPQ5V5gIsCzxirgxj8ITYTCy
Q=
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Додаток 5.pdf SLGcaq68eOMMAU2Ee2KGhsc2S7slHzdXhezxa6Tf2
4M=

Додаток 7.pdf nVfOrNBtYnrdkmhlmi2Dp9P2QiRB9z6Z9VNDDnar
OAI=

Додаток 8.pdf SLGcaq68eOMMAU2Ee2KGhsc2S7slHzdXhezxa6Tf2
4M=

Додаток 9.pdf ruMSKLLu8FU/NxXhfqhCFHImLXg1L53xAG4HxrjY
kl8=

Додаток 10.pdf b9d2oMLobJ54q6WMNQEgBEE/l5UeGXINJEkEOF
htV2I=

Додаток 6.pdf 3wwaikn+S/lsDkesTCE9CUJTQqPwyz2SpWMEeCOv
ChU=

Додаток 12.pdf HQ/+ToCNy3OdZ+kqFLISjDECnFEHjZVJNVaP4Hx
FPFY=

***

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

Маланчук Марія Степанівна

Члени експертної групи

Новаковська Ірина Олексіївна

Тоцька Аеліта Олександрівна
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