
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 36183 Системна інженерія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

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

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

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

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

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 36183

Назва ОП Системна інженерія

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування

Cпеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Петрів Роман Іванович, Шкрабак Сергій Олександрович, Підтиченко
Олександр Владиславович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 29.10.2020 р. – 31.10.2020 р.

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

Відомості про самооцінювання ОП https://www.kname.edu.ua/images/Files/2019/SelfEvaluation_Programs/
%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1
%96_151.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.kname.edu.ua/images/Files/2019/NaukMetodRada/%D0%9F
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_151.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

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
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Мета ОП відтворює реалізацію загальної мети ЗВО, відповідає місії та стратегічним напрямам діяльності ЗВО,
визначеним у стратегічному плані розвитку закладу. Склад освітніх компонентів ОП в основному (не без недоліків)
забезпечує програмні результати навчання, визначені в ОП та у стандарті вищої освіти. Зміст, цілі ОП та програмні
результати навчання в основному враховують позиції та потреби стейкґолдерів, зокрема враховуються побажання та
потреби зовнішніх роботодавців (провідних підприємств та організацій регіону). З іншої сторони, здобувачі
практично не приймають участь в обговоренні проектів ОП. Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає
вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. ОП забезпечує
практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Склад програмних результатів навчання відповідає визначеним у
стандарті вищої освіти, проте є підстави вважати, що формування обов’язкового набору компетентностей для
здобувачів даного рівня вищої освіти здійснюється не повністю. Зміст ОП має не зовсім чітку структуру, відсутнє
виділення циклів чи груп дисциплін загальної та фахової направленості, в ОП декларується отримання як
спеціальних, так і загальних компетентностей лише за рахунок спеціальних дисциплін. Можливість досягнення
ряду програмних результатів навчання, особливо соціально-гуманітарної направленості є сумнівною. Можливість
забезпечення формування навичок “soft skills” є сумнівною. Висока конкуренція серед освітніх програм регіону за
спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” потребує більш чіткої та інформативної
політики випускової кафедри ЗВО у питаннях формування контингенту студентів з урахуванням специфіки ОП
“Системна інженерія”, спрямованої на потреби міського господарства. Варто більше уваги приділяти
студентоцентрованому підходу в освітньому процесі, формуванню у здобувачів індивідуальної освітньої траєкторії.
Слід відмітити як позитивний чинник діяльності Кодекс честі Університету, стандарти якого популяризують
дотримання основних правил і норм поведінки учасників освітнього процесу в академічному середовищі. Експертна
група звертає увагу на інноваційність в сфері інклюзивної освіти, а саме - забезпечення доступу до інфраструктури
особам з проблемами зору та особам на візках. Спостерігається результативність роботи із партнерами з питань
залучення фінансових ресурсів в розмірі 7 млн. грн., що дасть потужний поштовх розвитку університету. Також
варто констатувати, що закладом недостатньо приділяється увага підтримці інноваційної діяльності (стартапів)
студентів. Зважаючи на відповідність ОП та освітнього процесу критеріям – або без недоліків, або з окремими
зауваженнями, або з певними недоліками, – вважаємо за можливе виправлення таких недоліків упродовж року. В
цілому ОП, зважаючи на наявні позитивні фактори в цілому, та з урахуванням наведених рекомендацій, має
перспективи для подальшого розвитку та вдосконалення.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

1. Наявна активна та змістовна співпраця з роботодавцями – представниками провідних підприємств та організацій
регіону, їх готовність до різних форм цієї співпраці (проведення практики, проведення навчальних занять, спільних
проектів тощо), наявна результативність співпраці, що втілилась у створенні спеціальної лабораторії «Інтернет-
речей», що враховує специфіку діяльності організації та дозволяє здобувачам отримати знання та вміння для
подальшого їх працевлаштування. Роботодавці також залучаються для реалізації ОП загалом, зокрема у питаннях
оновлення ОП. 2. Достатній рівень інформування учасників освітнього процесу про діючі програми та процедури
академічної мобільності, створення необхідних передумов для розширення цієї практики і застосування її у тому
числі на даній ОП. 3. Позитивною практикою є оновлення змісту освітніх компонентів ОП з урахуванням тенденцій
ринку праці та сучасних потреб галузі, що було підтверджено на зустрічі із роботодавцями. 4. В ЗВО розроблено та
популяризується «Кодекс честі», який є стандартом поведінки студентів та співробітників університету в
академічному середовищі. 5. Фахова кваліфікація викладачів, залучених до реалізації ОП, є достатньою для
забезпечення якісного викладання освітніх компонент та досягнення визначених цілей та програмних результатів
навчання. 6. В університеті діє прозора і чітка процедура конкурсного відбору викладачів, що забезпечує необхідний
рівень їх професіоналізму для успішної реалізації ОП. 7. Моніторинг та стимулювання рівня професійного розвитку
забезпечується системою рейтингування науково-педагогічних працівників, рейтинги публікуються на сайті. 8.
Наявність системи матеріального стимулювання професійного розвитку та наукової роботи викладачів на основі
результатів систематичного моніторингу, що регламентується відповідними внутрішніми нормативними актами
ЗВО. 9. ЗВО володіє достатніми матеріально-технічними ресурсами, необхідними для викладання дисциплін ОП. 10.
Поглиблена увага адміністрації закладу до інклюзивної освіти та створення необхідної інфраструктури. 11. Освітнє
середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів. 12. Органи студентського самоврядування активно
залучаються до процедур моніторингу якості ОП через запроваджену в ЗВО електронну систему. 13. Зручне
представлення нормативної документації на сайті ЗВО на єдиній сторінці, де систематизовано зібрано всі основні
нормативні документи та структуровано по їх видам. 14. Наявність віртуального туру, який допомагає орієнтуватись
на території університету

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

1. Відсутність ефективного механізму щодо внесення пропозицій здобувачами в проекти ОП, а також практики
обговорення ОП зі здобувачами взагалі. Судячи з отриманих свідчень, пропозиції можуть бути внесені лише
опосередковано через самоврядування, при цьому підтвердження таких фактів відсутні. Судячи з усього, здобувачі
не залучалися до процесу періодичного перегляду даної ОП. Розподіл аудиторної та самостійної роботи також
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відбувається без врахування пропозицій здобувачів. 2. Навчальний план та ОП 2020 року складається з таких
освітніх компонентів, що змістовно є лише фаховими дисциплінами, загальні дисципліни в плані відсутні взагалі.
Можливість досягнення ряду програмних результатів навчання, особливо соціально-гуманітарної направленості
(РН6, РН11) є сумнівною. Є можливість обирати вибіркові освітні компоненти лише з переліку професійних
дисциплін за ОП. Має місце відсутність можливості забезпечення отримання здобувачами соціально-гуманітарних
компетентностей («soft skills»), що обмежує можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії в цілому. 3.
Програма фахового вступного випробування на ОП містить некоректні критерії оцінювання. 4. Відсутність на сайті
інформації про призначення, перелік функціональних задач відділів, перелік посад та посадові обов’язки
співробітників та/або відповідальних осіб, що може вводити в оману осіб, які звертаються до того чи іншого відділу.
Для так званих “секторів” в межах відділів (зокрема в межах навчально-методичного відділу) не вказано імена та
взагалі посади осіб, які представляють ці сектори, а також не вказано перелік їх посадових обов'язків чи питань, за
які вони відповідають. Це стосується і задач управління якістю, що входить на даний час до компетенції навчально-
методичного відділу. Рекомендації: 1. Активніше залучати здобувачів до процесу оновлення ОП, в подальшому
створити механізм безпосереднього внесення пропозицій здобувачами до ОП на етапі обговорення їх проектів (без
участі посередників) та із використанням електронних ресурсів (наприклад, через форму на сайті), а також
виконувати фіксацію та збереження результатів таких опитувань. 2. Підсилити ОП введенням додаткових освітніх
компонентів у майбутньому, які сприятимуть досягненню РН6, РН11, а саме поглибленню знань у здобувачів вищої
освіти правових норм щодо захисту інтелектуальної власності, володіння іноземною мовою за професійним
спрямуванням, навичок «soft skills», розширити зміст спеціальних дисциплін, ввівши вивчення промислової
автоматики, промислових інтерфейсів, людино-машинних інтерфейсів тощо, розширити перелік вибіркових
дисциплін та забезпечити можливість їх вибору з інших ОП. 3. Оновити програму фахового вступного
випробування. 4. Управління системою забезпечення якості ОП доцільно реалізувати централізовано через окремий
структурний підрозділ або чітко визначити посади працівників, що відповідають за управління якістю, та їх сферу
відповідальності в межах наявної організаційної структури.

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.

Мета ОП (https://acit.kname.edu.ua/images/%D0%9C_151_%D0%9E%D0%9F_20_c850%D0%BA%D0%B2.pdf)
висвітлена в її підрозділі 2 розділу 1 та полягає у підготовці фахівців, здатних до комплексного розв’язання задач
проектування, впровадження, супроводження та експлуатації автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем
управління. При цьому в підрозділі 3 серед особливостей програми відмічається формування у фахівця здатності
вирішувати складні технічні завдання якраз в області задач міського господарства. Місія та стратегія ЗВО
представлені у документі «Стратегічний план Харківського національного університету міського господарства імені
О.М. Бекетова 2016 - 2020»
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D1
%80%D0%BE-%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B3-%D1%96%D0%BC-%D0%BE-%D0%BC-
%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%
D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F), в якому сформульовано місію ЗВО як підготовку висококваліфікованих кадрів
для регіонального розвитку та міського господарства. Враховуючи загальну орієнтацію даної ОП на вирішення
задач та проблем міського господарства, визначення мети, направленої на підготовку фахівців, здатних комплексно
вирішувати дані задачі та проблеми, можна стверджувати, що цілі ОП відповідають загальній місії та стратегії ЗВО.
Підтвердження орієнтації ОП на задачі міського господарства, сферу міської інфраструктури також отримане від
роботодавців на зустрічі з ними.

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

Орієнтація ОП на сферу міського господарства корелює із зацікавленістю роботодавців у випускниках даної
програми, що підтверджується відповідями, наданими роботодавцями на зустрічі. Роботодавці підтвердили
проведення періодичних круглих столів, направлених на обговорення пропозицій до ОП, та свою в них участь, в
тому числі у вересні 2020 року. Роботодавцями було озвучено, що вимоги, які ставлять вони до потенційних
працівників, враховуються в ОП у вигляді ряду вибіркових компонент, наприклад щодо знань про фізику та
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принципи роботи вимірювального обладнання. Також в результаті співпраці ЗВО із ТОВ «Сі Ейч Ай Софтвеа
Україна» створено лабораторію, де проводяться заняття, в результаті яких у здобувачів формуються навички, знання
та вміння, потрібні для їх подальшого працевлаштування на даному підприємстві. Натомість інформація у
відомостях із самооцінювання щодо наявності «пропозицій з боку здобувачів вищої освіти, які стосувались
поглибленого вивчення питань програми та переваг певних технологій навчання» не містить конкретики і не
знайшла підтвердження на зустрічі зі здобувачами. Задекларована «можливість формування індивідуальної
траєкторії навчання» виконується частково. У 2019 році вибір дисциплін реалізовувався через модель блочних
дисциплін, проте які при цьому містили не лише спеціальні предмети, а й дисципліни загальної направленості. Хоча
модель вибору у 2020 році дозволяє обирати дисципліни з переліку незалежно, але при цьому передбачає вибір 3
дисциплін лише з переліку спеціальних дисциплін кількістю 6 штук. При цьому така модель вибору задекларована
п. 4 розділу 5 Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/38iZY0W), що певним чином суперечить
правам здобувачів, викладеним у підпункті 14 п. 4.1 цього ж Положення. Дисципліни соціально-гуманітарної
направленості або дисципліни інших освітніх програм у вибірковій складовій ОП 2020 року є відсутніми.
Задекларована можливість «участі в міжнародних програмах академічної мобільності» так і залишається
теоретичною можливістю, оскільки на даній ОП участі в таких програмах здобувачі не брали (підтверджено на
зустрічах зі здобувачами та адміністративним персоналом). Таким чином, задекларовані «пропозиції з боку
здобувачів вищої освіти» щодо «участі в міжнародних програмах академічної мобільності» не знайшли поки що
практичного втілення. Більше того, на зустрічах не знайшли підтвердження взагалі факти обговорення зі
здобувачами проектів ОП та наявність опитувань щодо внесення ними пропозицій в ОП. Можна вважати, що теза
«інтереси здобувачів вищої освіти враховані при формулюванні цілей ОП, змісту ОК та результатів навчання за
вибірковими дисциплінами» є не конкретизованою (відсутнє пояснення, яким саме чином враховано), а також є
сумнівною загалом. Задекларовані процедури врахування інтересів академічної спільноти мають підтвердження
(надані протоколи засідання кафедри та методичного семінару) - blob:https://office.naqa.gov.ua/50f6ad70-7090-4dc4-
8fb1-7125c52aff7b

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.

ЗВО активно співпрацює з багатьма організаціями та підприємствами регіону в напрямку навчальної та науково-
дослідницької роботи, включаючи проведення семінарів, конференцій, форумів, проведення практик, що
підтверджується наявністю угод про співпрацю, листів з пропозиціями щодо співпраці, запрошень на роботу
випускників тощо (документи додані на запит – blob:https://office.naqa.gov.ua/6ef2f872-69df-4ba3-b17c-
e3f4e8e16d94), зокрема з Національним науковим центром «Інститут метрології», Комунальним підприємством
«Харківводоканал», ТОВ «Шнейдер електрік Україна», ТОВ «Гіз-контакт», ТОВ «Езір», ДП «Фесто», ТОВ «Сі Ейч Ай
Софтвеа Україна» (на той момент в особі ФОП Черняк Є.З.). Співпраця також передбачає врахування потреб та
пропозицій роботодавців при складанні навчальних планів та формуванні наповнення його освітніх компонентів.
Представники роботодавців беруть участь у «круглих столах» з випусковою кафедрою, вносять пропозиції щодо
компетентностей, передбачених ОП. Все це знайшло підтвердження на зустрічі з роботодавцями – представниками
провідних підприємств та організацій регіону, зорема представниками ТОВ «Сі Ейч Ай Софтвеа Україна»,
Національного наукового центру «Інститут метрології», ДП «Південний державний проектно-конструкторський та
науково-дослідний інститут авіаційної промисловості» та ПП «Донком». Також на зустрічі роботодавці відмітили
факт працевлаштування у себе випускників після проходження практики, практикуються екскурсії для здобувачів
на підприємства з метою поглиблення практичних знань та вмінь. Представники ПП «Донком» та центру «Інститут
метрології» відмітили специфіку їх діяльності, направленої на інженерні комунальні мережі водопостачання,
водовідведення, використання систем обліку (газу, води та електроенергії) тощо, де необхідно використовувати та
проектувати системи керування, що визначає потребу даних підприємств у випускниках даної ОП. На їх прохання
було додано освітні компоненти «Адаптивне управління у системах міського господарства», «Програмування систем
автоматизації складних технологічних процесів». Також на прохання роботодавців були додані освітні компоненти,
які спрямовані на специфічні вміння програмування одноплатних мікрокомп’ютерів, що є специфікою робочої
діяльності, зокрема ТОВ «Сі Ейч Ай Софтвеа Україна». Зі сторони ТОВ «Сі Ейч Ай Софтвеа Україна» були внесені
пропозиції щодо формування відповідних знань та вмінь у здобувачів, реалізації спільних проектів, направлених на
використання технологій вбудованих систем та Інтернет-речей, Microsoft Azure із використанням даних міських
комунальних систем, програмуванню контролерів Raspberry тощо. Все це враховано при наповненні освітніх
компонентів навчального плану. Дана компанія, в свою чергу, забезпечила створення лабораторії, де реалізується
вивчення названих вище технологій в рамках дисциплін навчального плану.

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 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для другого
(магістерського) рівня вищої освіти був прийнятий та затверджений наказом МОН України від 10.08.20 р. № 1022. У
відомостях про самооцінювання ОП декларується, що дана ОП була переглянута та приведена у відповідність до
вимог даного стандарту. Відповідність освітніх компонентів програмним результатам навчання наведена в табл.3
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самоаналізу. Варто зазначити, що склад загальних компетентностей (ЗК1-ЗК4) та спеціальних (фахових)
компетентностей (СК1-СК8) даної ОП повністю повторює визначені стандартом. До компетентностей, визначених у
стандарті, заклад додав ще ряд компетентностей (СК9-СК16). При цьому програмні результати навчання ОП (РН1-
РН12) відповідають нормативному змісту підготовки здобувачів вищої освіти, викладених у стандарті в термінах
результатів навчання. Також до ОП заклад додав ще ряд результатів навчання (РН13-РН18), які забезпечуються
вибірковими освітніми компонентами. З іншого боку, необхідно відмітити, що повноцінне здобуття певних
результатів навчання, а саме РН6 та РН11, викликає певні сумніви. Навчальний план та ОП 2020 року складається з
таких освітніх компонентів, що змістовно є лише фаховими дисциплінами, загальні дисципліни в плані відсутні
взагалі. В табл.3 відомостей про самооцінювання задекларовано отримання результатів навчання РН6 за допомогою
лише курсових, практики та спеціальних предметів при тому, що викладання їх іноземною мовою не проводиться.
Програмний результат РН11 (зокрема в частині «знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної
власності, комерціалізації результатів науково-дослідної, винахідницької та проектної діяльності») забезпечується
взагалі лише курсовим проектуванням та практикою, які є самостійною роботою здобувачів та не передбачають
отримання лекційного матеріалу. На зустрічах з адміністрацією ЗВО, академічним персоналом тощо не було
отримано обґрунтованого пояснення такого наповнення ОП 2020 року та її неповної відповідності стандарту,
врахування якого декларується у відомостях про самооцінювання. Крім цього, програмний результат РН9 (зокрема в
частині «розробляти програмно-технічні управляючі комплекси із застосовуванням мережевих та інформаційних
технологій, промислових контролерів, мехатронних компонентів, робототехнічних пристроїв, засобів людино-
машинного інтерфейсу») ОП передбачає забезпечувати вивченням мікропроцесорної платформи Raspberry Pi,
забезпечуючи це кваліфікаційною роботою та курсовим проектуванням в рамках відповідної дисципліни; при цьому
власне промислові контролери, промислові інтерфейси, робототехніка та мехатроніка, промислові людино-машинні
інтерфейси тощо залишаються поза увагою.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Наявність активної та змістовної співпраці з роботодавцями – представниками провідних підприємств та
організацій регіону, їх готовність до різних форм співпраці (проведення практики, проведення навчальних занять,
спільних проектів тощо), результативність співпраці, що втілилась у створенні спеціальної лабораторії «Інтернет-
речей», що враховує специфіку діяльності організації та дозволяє здобувачам отримати знання та вміння для
подальшого працевлаштування випускників.

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

1. Відсутність ефективного механізму щодо внесення пропозицій здобувачами в проекти ОП, а також практики
обговорення ОП зі здобувачами взагалі. Судячи з отриманих свідчень, пропозиції можуть бути внесені лише
опосередковано через самоврядування, а далі безпосередньо лише їх представниками відкрито на вчених радах.
При цьому підтвердження таких фактів відсутні. Рекомендується в подальшому створити механізм безпосереднього
внесення пропозицій здобувачами до ОП на етапі обговорення їх проектів (без участі посередників) та із
використанням електронних ресурсів (наприклад, через форму на сайті), а також фіксація та збереження
результатів таких опитувань. 2. Слабка реалізація отримання ряду програмних результатів навчання (РН6, РН11,
РН9) за допомогою передбачених ОП освітніх компонентів. Практична відсутність можливості забезпечення
отримання здобувачами соціально-гуманітарних компетентностей («soft skills») за допомогою даної програми.
Рекомендується підсилити дані складові ОП введенням додаткових освітніх компонентів у майбутньому, а також
розширити зміст спеціальних дисциплін, ввівши вивчення промислової автоматики, промислових інтерфейсів,
людино-машинних інтерфейсів тощо.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Дана ОП в цілому відповідає вимогам, що висуваються з боку даного критерію. Відповідність забезпечується
наступними основними моментами. Мета ОП відтворює реалізацію загальної мети, відповідає місії та стратегічним
напрямам діяльності ЗВО, визначеним у стратегічному плані розвитку закладу. Склад освітніх компонентів ОП в
основному (не без недоліків) забезпечує програмні результати навчання, визначені в ОП та у стандарті вищої освіти.
Зміст, цілі ОП та програмні результати навчання враховують позиції та потреби стейкґолдерів, зокрема
враховуються побажання та потреби зовнішніх роботодавців (провідних підприємств та організацій регіону). Проте
є недоліки: здобувачі практично не приймають участь в обговоренні проектів ОП, формування ряду програмних
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результатів навчання (РН6, РН11, РН9) за допомогою передбачених освітніх компонентів реалізується слабко. З
іншої сторони, існування даних слабких сторін обумовлено недоліками, присутніми в інших критеріях.

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 для набору здобувачів 2020 року вступу становить 90 кредитів ЄКТС. ОП має освітньо-професійну
орієнтацію. ОП включає обов’язкову частину, що містить освітні компоненти, направлені на формування загальних
та спеціальних компетентностей та дозволяють отримати програмні результати навчання, визначені стандартом
вищої освіти, в обсязі 66 кредитів ЄКТС (що становить 73,3 %) та вибіркову частину, що забезпечується
дисциплінами вільного вибору, направлених на формування компетентностей та програмних результатів навчання
за вибором здобувача в обсязі 24 кредити ЄКТС (що становить 26,7 %). Все це відповідає вимогам Закону про вищу
освіту та Стандарту вищої освіти для спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для
другого (магістерського) рівня вищої освіти (затверджений наказом МОН України від 10.08.20р. № 1022).

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.

Структура ОП 2020 року (наведена у таблиці розділу 2.1 програми) є наступною: Обов’язкова частина (66 кредитів)
включає: – Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень в комп'ютерно-інтегрованих системах
управління; – Інженерія проектування програмно-технічних комплексів на базі промислових контролерів; –
Комп’ютерно-інтегровані технології; – Програмування систем автоматизації складних технологічних об’єктів; –
Курсова робота «Програмування систем автоматизації складних технологічних об’єктів»; – Промислові комп’ютерні
мережі; – Курсовий проект «Комп’ютерно-інтегровані технології»; – Переддипломна практика; – Кваліфікаційна
робота. При цьому з 9-ти освітніх компонентів обов’язкової частини власне дисциплінами як такими є лише 5. В
обов’язковій частині ОП та навчального плану структуризація по циклам відсутня, чіткого поділу освітніх
компонентів на ті, що забезпечують загальні компетентності та спеціальні, в ОП немає. Також, як було зазначено
при описі критерію 1, навчальний план та ОП 2020 року складається з таких освітніх компонентів, що змістовно є
лише фаховими дисциплінами, загальні дисципліни в плані відсутні взагалі. Можливість досягнення ряду
програмних результатів навчання, особливо соціально-гуманітарної направленості (РН6, РН11) є сумнівною.
Вибіркова частина (24 кредити) передбачає можливість вибору 3 дисциплін з переліку, який містить 6 спеціальних
дисциплін даної спеціальності по 8 кредитів кожна. Структура ОП повністю відповідає структурі навчального плану
2020 року. Співвідношення програмних результатів навчання та освітніх компонентів ОП, що їх забезпечують,
надане у таблиці розділу 5 програми а також у табл. 3 відомостей про самооцінювання ОП. Схема забезпечення
набуття здобувачами визначених освітньою програмою компетентностей за рахунок компонентів освітньої
програми наведена в таблиці розділу 4. Певної схеми, яка б показувала забезпечення набуття здобувачами
визначених ОП компетентностей за рахунок програмних результатів навчання в ОП не наводиться, проте така схема
наведена в Стандарті вищої освіти (очевидно, для стандартних компетентностей та результатів навчання).
Структурно-логічна схема, що пояснює послідовність вивчення дисциплін, та їх логічний взаємозв’язок, наведена в
розділі 2.2 ОП. На зустрічі з академічним персоналом змістовних пояснень щодо логічного взаємозв’язку
дисциплін, які викладаються, у викладачів отримати не вдалось.

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

При складанні опису предметної області в ОП (підрозділ 3 розділу 1 – Характеристика ОП) зміст опису взятий
повністю зі стандарту вищої освіти. Також цей опис дослівно дублюється у відповідному розділі відомостей із
самооцінювання. Наведені в цьому описі характеристики ОП, очевидно, вказують на відповідність даної ОП
предметній області для спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Зокрема на це
вказують: – Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи теорії автоматичного керування, принципи
розроблення систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. – Методи, методики та технології:
методи аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації, експлуатації та супроводження систем
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, кіберфізичних виробництв; методологія наукових
досліджень об’єктів керування та систем автоматизації складних організаційно-технічних об’єктів. Технічне
забезпечення систем керування та автоматизації, проектування, створення та експлуатація яких є предметом даної
спеціальності, описано у характеристиці «Інструменти та обладнання», яке включає цифрові та мережеві технології,
мікропроцесори, програмовані логічні контролери, вбудовані цифрові пристрої та системи, інтелектуальні
компоненти технології Інтернету речей (ІоТ) тощо. Все це відповідає предметній області даної освітньо-професійної
програми, підтверджується складом та змістом включених до неї обов’язкових освітніх компонентів та вказує на
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відповідність змісту даної ОП предметній області спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології».

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

ОП та відповідний навчальний план 2020 року передбачають наявність вибіркової частини в обсязі 24 кредити, яка
передбачає можливість вибору 3 дисциплін по 8 кредитів кожна із загального переліку з 6-ти спеціальних
дисциплін. Все це підтверджується наданими на запит наказами про організацію вільного вибору дисциплін
студентами, формування віртуальних груп, а також індивідуальними планами здобувачів
(blob:https://office.naqa.gov.ua/95a41053-eaf1-43e2-bb04-a7fde2fac7f3). Переліки вибіркових дисциплін
розміщуються на сайті випускової кафедри (https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia).
Повноцінну дієвість механізму вільного вибору у 2020 році перевірити немає можливості, оскільки на 1 курсі є
всього 5 здобувачів, для яких, очевидно, сформовано єдиний склад віртуальних груп з однаковим вибором з трьох
дисциплін. У минулому навчальному році діяла попередня ОП
(https://acit.kname.edu.ua/images/%D0%9E%D0%9F%D0%9F2019.pdf) та відповідний навчальний план
(https://acit.kname.edu.ua/images/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD2019_compressed.pdf), що передбачали
можливість вибору одного з двох блоків по 5 компонентів в кожному блоці на вибір. Наявність такого вибору
знайшла підтвердження на зустрічі зі здобувачами, проте підтверджуючих документів обрання дисциплін за
минулий рік експертна група не отримала. З 2020 року вибір здійснюється незалежно в межах загального переліку,
проте можливості обрання за змістом дисциплін є звужені. Наприклад, в плані 2019 року передбачалася дисципліна
«Патентознавство та пошук інформації», яка могла б забезпечити програмний результат навчання РН11, але була
виключена з програми 2020 року. Також ні попередній, ні поточний план не містять дисциплін, направлених на
розвиток так званих навичок «soft skills», а також не дозволяють обирати дисципліни з інших ОП чи спеціальностей.
Порядок обрання вибіркових навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти регламентується наказами (за 2020
рік наведений на сайті – https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/256-
01_08.09.2020_%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B
1%D0%BE%D1%80.pdf), є також наказ за 2017 рік, але за минулий рік такого наказу не знайдено. Загальні правила,
що визначають послідовність, форму і темп засвоєння освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти регламентується загальним положенням про
організацію освітнього процесу у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.
Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf)

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

ОП та відповідний навчальний план 2020 року передбачають наявність складової, що реалізує практичну підготовку
за спеціальністю, а саме переддипломну практику (ОК8) в обсязі 9 кредитів. Судячи з матриці, що показує
забезпечення програмних результатів навчання освітніми компонентами, та матриці відповідності програмних
компетентностей освітнім компонентам в ОП, переддипломна практика забезпечує набуття єдиної компетентності
ОП ЗК4 “Здатність працювати в міжнародному контексті” і, в той же час, забезпечує відповідне досягнення відразу
чотирьох програмних результатів навчання РН1 , РН4 , РН6 та РН10. Враховуючи те, що в стандарті вищої освіти ці
результати навчання забезпечують набагато більше компетентностей, включаючи спеціальні, можна вважати, що
інформація в таблиці розділу 4 ОП наведена неповна. В дійсності даний освітній компонент може дозволити здобути
такі компетентності, як ЗК1, ЗК2, СК1, СК2, СК3, СК7, СК8. В той же час, забезпечення компетентності ЗК4 та РН6 в
частині володіння іноземною мовою є сумнівним. Питання проведення практики регламентується відповідним
положенням
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_compressed
.pdf), яке визначає також і форми всіх необхідних документів. Загалом ЗВО має ряд угод із різними підприємствами
та організаціями щодо співпраці та зокрема проходження на їх базі різних видів практик, втому числі
переддипломної для здобувачів даної ОП (надано приклади договорів на практику та загальних угод про співпрацю
на запит - blob:https://office.naqa.gov.ua/8a8097e6-9b27-499b-8b28-4c0d769f5db8) Необхідно відмітити, що
здобувачі на зустрічі озвучили, що з урахуванням карантинних обмежень в країні, переддипломна практика
проходила в межах університету. Також на зустрічі були згадані факти проведення екскурсій на підприємства для
посилення практичної підготовки, зокрема “SKLO and GLASS” (напис за вимовою) у вересні 2020 року. За минулий
навчальний рік таких прикладів не було наведено. Також здобувачами була озвучена пропозиція щодо розширення
баз практики на даній ОП, хоча це може бути обумовлено специфікою карантинних обмежень, через які практика
проходила в межах ЗВО. Щодо врахування думки здобувачів, єдині доступні результати їх опитування наведені на
сайті кафедри (https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia) в розділі “6.Результати опитування
здобувачів”, а також на сторінці профспілки студентів (https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/).
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6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills),
що відповідають заявленим цілям.

Як вже відмічалося при описі критерію 1, ОП та відповідний навчальний план 2020 року не передбачають наявність
жодних складових, направлених на можливості засвоєння навичок «soft skills», навчальний план та ОП 2020 року
складається з таких освітніх компонентів, що змістовно є лише фаховими дисциплінами, загальні дисципліни
соціально-гуманітарного спрямування в плані відсутні взагалі. У відповідному розділі самоаналізу задекларовано
формування соціальних навичок «відповідними дисциплінами ОП», але якими саме – не вказано. На зустрічах з
адміністративним персоналом, академічним персоналом, обґрунтованого пояснення такої ситуації надано не було.
Таким чином, це дає підстави вважати, що за допомогою даної програми практично відсутня можливість
забезпечення отримання здобувачами соціально-гуманітарних компетентностей («soft skills»).

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

Професійний стандарт є відсутнім, що вказано у відомостях самоаналізу.

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.

Співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням
здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Харківському
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf). Обсяг ОП становить 90 кредитів. Навантаження одного навчального року становить, як правило, 60 кредитів
ЄКТС, що відповідає структурі навчального плану та ОП. Згідно структури навчального плану, на кожен з трьох
семестрів припадає по 30 кредитів навчального навантаження. Положення про освітній процес визначає тривалість
навчального дня – не більше 9 академічних годин, а також тривалість навчального тижня – не більше 54
академічних годин. Навчальний план відповідає цим вимогам. Згідно навчального плану 2020 року, частка
самостійної роботи для освітніх компонентів становить від 1/2 до 2/3 (а не 1/3 – 1/2, як наведено у відомостях про
самооцінювання) від загального обсягу дисципліни (крім практики, курсового та дипломного проектування, де вона
становить 1). Таким чином, інформація щодо частки самостійної роботи, наведена у відповідному розділі відомостей
із самооцінювання, є помилковою. Щодо врахування думки здобувачів в цьому питанні, як було вище сказано, єдині
доступні узагальнені результати опитування здобувачів наведені на сайті кафедри
(https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia) в розділі “6.Результати опитування здобувачів”, а
також на сторінці профспілки студентів (https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/). Варто наголосити, що наведені
саме узагальнення опитувань у формі певної статистики. Не дивлячись на неодноразове підняття питань
експертною групою на зустрічах щодо конкретних поіменних результатів опитувань та конкретного змісту
відповідей, таких поіменних результатів так і не було надано. Це пояснювалося тим, що такі результати не
збереглися. При цьому на зустрічі здобувачі 2 курсу озвучили, що форма опитування була паперова, хоча на зустрічі
6 було згадано про електронну та “аудиторну” (можна припустити, що на паперових анкетах) форму опитувань
здобувачів та вказано, що опитування проводяться двічі на рік. Не дивлячись на це, ні паперових, ні електронних
результатів анкетування не було надано. Щодо опитувань здобувачів на предмет змісту ОП та її освітніх
компонентів, судячи з усього, такі опитування не проводились.

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.

Наразі підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснюється

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОП та навчальний план побудований у відповідності із побажаннями та інтересами роботодавців, що отримало
підтвердження на відповідній зустрічі з ними.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 2.
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1. В обов’язковій частині ОП та навчального плану структуризація по циклам відсутня, чіткого поділу освітніх
компонентів на ті, що забезпечують загальні компетентності та спеціальні, в ОП немає. 2. Навчальний план та ОП
2020 року складається з таких освітніх компонентів, що змістовно є лише фаховими дисциплінами, загальні
дисципліни в плані відсутні взагалі. Можливість досягнення ряду програмних результатів навчання, особливо
соціально-гуманітарної направленості (РН6, РН11) є сумнівною. Це може вважатися певним недоліком, який варто
виправити в наступній редакції ОП. 3. До 2020 року набору формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема
через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін, здійснювалося через блоки
вибіркових дисциплін, що певним чином обмежувало можливості вибору. Проте з 2020 року в нових ОНП та
навчальному плані цей недолік вже усунуто. З іншої сторони, відбулось звуження можливостей обрання дисциплін
за їх змістовністю (зокрема РН11 тепер не забезпечується окремою дисципліною). 4. Ні попередній, ні поточний
план не містять дисциплін, спрямованих на розвиток так званих навичок «soft skills», а також не дозволяють
обирати дисципліни з інших ОП чи спеціальностей. Це дає підстави вважати, що за допомогою даної програми
практично відсутня можливість забезпечення отримання здобувачами соціально-гуманітарних компетентностей
(«soft skills») та обмежує можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії в цілому. Рекомендації: 1. Варто
більше уваги приділяти студентоцентрованому підходу в освітньому процесі, формуванню у здобувачів
індивідуальної освітньої траєкторії. Пропонується активніше залучати здобувачів до процесу оновлення ОП, в
подальшому створити механізм безпосереднього внесення пропозицій здобувачами до ОП на етапі обговорення їх
проектів (без участі посередників), можливо із використанням електронних ресурсів (наприклад, через форму на
сайті), а також виконувати фіксацію та збереження результатів таких опитувань. Запровадити опитування,
орієнтовані не лише на оцінювання поточного стану, а і на внесення конструктивних пропозицій. 2. Рекомендується
підсилити ОП введенням додаткових освітніх компонентів загальної та соціально-гуманітарної направленості, які
краще сприятимуть досягненню результатів навчання РН6, РН11, а саме поглибленню знань у здобувачів вищої
освіти правових норм щодо захисту інтелектуальної власності, володіння іноземною мовою за професійним
спрямуванням, навичок «soft skills». 3. Рекомендується розширити зміст спеціальних дисциплін, ввівши вивчення
промислової автоматики, промислових інтерфейсів, людино-машинних інтерфейсів тощо, розширити перелік
вибіркових дисциплін та забезпечити можливість їх вибору з інших ОП. 4. Рекомендується, за можливістю,
покращити структуризацію навчального плану, наприклад, виділивши окремі цикли загальної, спеціальної та
практичної підготовки тощо. 5. Рекомендується розширювати в подальшому склад баз переддипломної практики
здобувачів.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Дана ОП в цілому відповідає вимогам, що висуваються з боку даного критерію,але має при цьому певні недоліки
різного ступеня значимості. Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти. ОП та навчальний план передбачають наявність
вибіркової складової в обсязі 24 кредити ЄКТС, що становить 26,7 % загального обсягу програми. ОП забезпечує
практичну підготовку здобувачів вищої освіти. Склад програмних результатів навчання, що забезпечуються ОП,
відповідає визначеним у стандарті вищої освіти, проте дає підстави вважати, що забезпечення формування
обов’язкового набору компетентностей для здобувачів даного рівня вищої освіти є неповним. Зміст ОП має не зовсім
чітку структуру, відсутнє виділення циклів чи груп дисциплін загальної та фахової направленості, в ОП декларується
отримання як спеціальних, так і загальних компетентностей лише за рахунок спеціальних дисциплін. Можливість
досягнення ряду програмних результатів навчання, особливо соціально-гуманітарної направленості (РН6, РН11) є
сумнівною. Можливість забезпечення формування навичок “soft skills” є сумнівною. Також є певні незначні
недоліки (зокрема обмеженість можливості вибору вибіркових дисциплін здобувачами), які існували до поточного
(2020) року вступу, які втім вже є усунуті у новому навчальному плані та новій ОП 2020 року.

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.

Ліцензія на здійснення освітньої діяльності та повний перелік документів, які регламентують вступ на навчання до
ХНУМГ ім. О.М.Бекетова у 2020 році, розміщені на офіційному сайті ЗВО:
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/license_MON_Beketova.pdf,
https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/dokumenty-pryimalnoi-komisii. Правила прийому на навчання до
ХНУМГ ім. О.М.Бекетова у 2020 році (далі – Правила прийому) оприлюднені на офіційному сайті
https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/Pravyla_Pryomy_2020_222.pdf. Правила прийому в цілому є
чіткими та зрозумілими для вступників і не містять дискримінаційних положень. У Правилах прийому стосовно
спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» зазначено, що на час вступу освітня
програма другого магістерського рівня не є акредитованою та вказано рік проведення акредитації (п.14 розділу VI
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Правил прийому). У Правилах прийому та програмі фахового вступного випробування
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D0%B3/M_151_SI_f_2020_3.pdf) не визначено порядок розрахунку додаткового
конкурсного показника (за шкалою від 0 до 20 балів) для участі у конкурсному відборі, котрий враховує додаток до
диплому, на основі якого здійснюється вступ. Програма фахового вступного випробування містить невірне
формулювання однієї складової конкурсного бала, а саме «бал атестату молодшого спеціаліста» (розділ 3 Програми)
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D0%B3/M_151_SI_f_2020_3.pdf). Однак під час виїзної експертизи встановлено, що
брався до уваги середній бал документу, на основі якого здійснювався вступ (диплому бакалавра). Згідно
затвердженого розкладу (https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/Rozklad_mag_f.pdf) фахове вступне
випробування на ОП відбувалося 18.08.2020 р. Однак згідно Правил прийому термін завершення прийому заяв
вступників – 22.08.2020 р., інформація про терміни проведення фахового випробування після завершення строку
прийому заяв відсутня. Це не суперечить Умовам прийому, однак могло унеможливити участь окремих вступників у
конкурсному відборі. На час проведення експертизи на сайті ЗВО відсутні накази про зарахування до складу
студентів. За даними ЄДЕБО встановлено, що у 2019 році на ОП «Системна інженерія» другого магістерського рівня
зараховано на денну форму здобуття освіти 5 осіб на місця державного замовлення та 24 – на місця за кошти
фізичних/юридичних осіб (https://vstup2019.edbo.gov.ua/offer/645466/), в 2020 році – 5 осіб на місця державного
замовлення (https://vstup.edbo.gov.ua/offer/755454/). Всі вступники з числа бакалаврів спеціальності 151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ХНУ МГ ім. О.М.Бекетова. Це свідчить про необхідність
покращення роботи випускової кафедри з формування контингенту студентів на ОП «Системна інженерія» другого
магістерського рівня.

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

Правила прийому є загальними для усіх спеціальностей даного ЗВО при вступі для здобуття освіти другого
магістерського рівня з врахуванням вимог Умов прийому і не містять у тексті положень, які б виокремлювали ОП
«Системна інженерія» стосовно участі у конкурсному відборі та зарахуванні вступників. Для участі у конкурсному
відборі враховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови за шкалою 100 – 200 балів (ваговий
коефіцієнт 1), фахового вступного випробування за шкалою 100 – 200 балів (ваговий коефіцієнт 1), середній бал
документа про освіту за шкалою 0 – 20 балів (ваговий коефіцієнт 1). Фахове вступне випробування є складовою
частиною конкурсного відбору, програма якого передбачає можливість перевірки здатності до опанування освітньої
програми «Системна інженерія»
(https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%
D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D0%B3/M_151_SI_f_2020_3.pdf). Програма визначає достатньо широкий перелік
базових знань вступників, а також передбачає перевірку компетентностей у галузях автоматизації технологічних
процесів, проектування виробничих систем, теорії і засобів побудови інформаційних технологій, програмування
мікропроцесорних та мікроконтролерних систем. Під час зустрічі із здобувачами встановлено, що у 2020 році
вступне випробування проводилось у формі письмового іспиту, котрий містив три відкритих завдання відповідно до
змісту програми. Перед вступним випробуванням проводились консультації, про що вступники були своєчасно
проінформовані (https://abit.kname.edu.ua/images/Documents/2020/Rozklad_mag_f.pdf). Здобувачі оцінили
складність завдань іспиту вище середнього рівня, а також цілком достатньою для перевірки здатності опановувати
магістерську програму. Результати фахового вступного іспиту 2020 року за даними ЄДЕБО
(https://vstup.edbo.gov.ua/offer/755454/) – від 190 до 200 балів – свідчать про високий рівень підготовленості
вступників, а разом з тим – про доступність ОП «Системна інженерія» для вступу здобувачів з інших суміжних
спеціальностей та галузей знань.

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.

Порядок визнання (перезарахування) результатів навчання є чітким та доступним для здобувачів. Зокрема такий
порядок викладено у п. 9.7 «Положення Про організацію освітнього процесу»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf). Цей порядок стосується у тому числі здобувачів, які переводяться до даного Університету з інших ЗВО, або є
учасниками програм академічної мобільності. В Університеті застосовується «Положення про академічну
мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників», яке розміщене на
сайті (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf). Процедури, викладені
у даному Положенні, відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні
(Ліссабон, 11 квітня 1997 року). Відповідно цьому Положенню, програми академічної мобільності здійснюються на
основі договорів Університету з закордонними партнерами, відбір учасників таких програм з числа здобувачів
проводиться, як правило, за конкурсом з урахуванням результатів їх навчання, наукових здобутків та знання
іноземної мови. При виконанні програм збільшення нормативного терміну не застосовується. За роз’ясненням,
наданим директором Центру міжнародної діяльності та освіти Університету Осінською М.С., здобувачеві, який бере
участь в академічній мобільності, відповідний деканат готує академічну довідку, яка містить інформацію про
виконане ним навчальне навантаження із вказівкою переліку вивчених модулів (навчальних дисциплін), отриманих
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кредитів, оцінок у національній шкалі оцінювання. Для визнання результатів, отриманих здобувачем в іноземному
ЗВО, при випусковій кафедрі створюється комісія, яка оцінює результати навчання здобувача, отримані компетенції,
порівнює обсяги навчальних дисциплін, вивчених в іноземному ЗВО. Результати оформлюються і передаються в
деканат. Зустріч із здобувачами в цілому підтверджує факт поінформованості про можливості, порядок академічної
мобільності та визнання результатів навчання, здобутих в інших ЗВО. Інформування про діючі програми
академічної мобільності та їх супровід забезпечує Центр міжнародної діяльності та освіти ХНУ МГ
(https://ird.kname.edu.ua). Фактів визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, у тому числі за
програмами академічної мобільності, на ОП «Системна інженерія» другого магістерського рівня на даний час не
було.

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.

На час провадження акредитаційної експертизи ОП визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, не здійснюються. Відповідні правила визнання розроблені ЗВО та перебувають на стадії громадського
обговорення, у зв’язку з чим представлені на офіційному сайті https://bit.ly/35Xyk6S. Зустріч із здобувачами ОП
засвідчила відсутність на даний час фактів визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Розроблено та запроваджено у дію «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів,
науково-педагогічних та наукових працівників»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf). В ЗВО функціонує окремий
структурний підрозділ – Центр міжнародної діяльності та освіти ХНУ МГ (https://ird.kname.edu.ua). В сукупності це
забезпечує достатній рівень інформування учасників освітнього процесу про діючі програми та процедури
академічної мобільності, створює всі передумови для розширення цієї практики і застосування її у тому числі на ОП
«Системна інженерія».

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

Слабкими сторонами є: відсутність у програмі фахового вступного випробування (https://bit.ly/367OZov) коректних
критеріїв конкурсного відбору та шкали оцінювання. Рекомендується: 1. застосовувати у програмі фахового іспиту
критерії оцінювання, визначені Правилами прийому; 2. узгоджувати розклад фахових вступних випробувань таким
чином, щоб іспит проводився після завершення нормативних термінів прийому заяв на ОП.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Наведені вище факти, які свідчать про окремі недоліки та недостатній рівень поінформованості здобувачів щодо
умов участі у конкурсному відборі, в цілому не створюють значного негативного впливу на процес формування
контингенту студентів та забезпечення освітнього процесу у подальшому. Аналіз інформації для визначення
підкритеріїв 3.2 і 3.3, а також планова робота щодо поєднання формальних та неформальних систем набуття
компетентностей (підкритерій 3.4) забезпечує вимоги щодо врахування особливостей ОП, а також питання
академічної мобільності учасників освітнього процесу та врахування результатів навчання, отриманих в інших ЗВО
чи за іншими формами освіти.

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
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принципам академічної свободи.

Навчання за ОП проводиться за денною формою. Здобувачів заочної форми на цій ОП немає. Навчальний план ОП
передбачає форми аудиторного та самостійного навчання через лекційні, практичні заняття, курсову, розрахунково-
графічні роботи, курсовий проект, що відповідає розділу 7 Положення про організацію освітнього процесу
(https://bit.ly/2IxqAko) та змісту робочих програм дисциплін. Досягнення ПРН забезпечується поєднанням
теоретичної і практичної складової, виконанням професійно-орієнтованих завдань при курсовому та дипломному
проектуванні. Заявлені в ОП цілі досягаються шляхом орієнтації програм ОК на практичну реалізацію систем
керування об’єктами міського господарства. Критерії оцінювання по усіх ОК доступні для здобувачів у робочих
програмах, методичних вказівках до викання магістерської роботи і розміщені у вільному доступі на сайті
випускової кафедри (https://bit.ly/35sCuok). На час проведення експертизи навчання згідно з наказом ректора
здійснювалось дистанційно із застосуванням web-порталу Центру дистанційного навчання на основі Moodle 3.5
(https://dl.kname.edu.ua), доступ до ресурсів якого персоніфікований. Також сайт ЗВО містить інформаційно-
освітній портал http://cdo.kname.edu.ua, функціонування якого регламентується окремим Положенням про
організацію дистанційного навчання (https://bit.ly/2K5Boqp). Аналіз зазначеного web-порталу Центру
дистанційного навчання встановив, що розділ випускової кафедри (https://bit.ly/3ksAHUs) забезпечує доступ до
інформаційних матеріалів лише трьох дисциплін, які відповідають освітнім компонентам ОК2, ОК4, ОК6 даної ОП.
На альтернативному освітньому порталі (https://cdo.kname.edu.ua) освітні компоненти ОП відсутні. Порядок
вільного вибору дисциплін на 2020/2021 навчальний рік зафіксовано як додаток до наказу (https://bit.ly/2TNoizA),
де передбачається проведення вибору дисциплін у період з 15 до 21 вересня 2020 р. через Web-портал ЗВО у розділі
«Автоматизована система управління навчальним процесом». Перелік вибіркових дисциплін за ОП представлено
на сайті випускової кафедри (https://bit.ly/36vRLnH). Також на сайті є розділ «Дисципліни вільного вибору»,
котрий містить лише посилання на електронну презентацію послідовності запису на вибіркові дисципліни. Під час
зустрічей встановлено, що процедура вибору дисциплін здійснюється через особисті електронні кабінети здобувачів
у визначений термін шляхом голосування, рішення приймається на користь тієї або іншої вибіркової дисципліни на
основі більшості голосів здобувачів, що ставить під сумнів дотримання принципів академічної свободи. Розділ 5
Положення про освітні програми (https://bit.ly/3kXxxcp) передбачає перегляд ОП робочою групою із залученням
здобувачів цієї ОП. Однак фактів обговорення та врахування пропозицій здобувачів ОП документально не
зафіксовано. Під час зустрічі здобувачі також не підтвердили фактів залучення їх до обговорення змісту ОП в цілому
та окремих її ОК.

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

Інформація стосовно цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах
окремих освітніх компонентів надається викладачами у такій спосіб: - у друкованому вигляді (в навчальних
посібниках, методичних рекомендаціях з виконання семінарських та практичних робіт, курсових та кваліфікаційних
робіт, практики). Всі робочі програми з дисциплін оприлюднюються на сайті ЗВО та випускової кафедри
(https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia). - усно (на першому занятті з дисципліни, на
консультаціях перед проведенням переддипломної практики і під час виконання дипломної роботи); Інформування
здобувачів про всі складові освітнього процесу є своєчасним, доступним і зрозумілим. Здобувачі підтвердили
можливість своєчасного отримання інформації щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання за ОП, а
також програмами, порядком та критеріями оцінювання у межах окремих навчальних дисциплін ОП.

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

Здобувачі вищої освіти мають можливості та достатні ресурси для наукової роботи, реалізовувати її результати у
вигляді наукових публікацій, участі у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, у тому числі –
міжнародних. Детальна інформація за цими питаннями подана та постійно оновлюється у розділі «Наука»
офіційного сайту ЗВО (https://science.kname.edu.ua/index.php/uk). ОП «Системна інженерія» другого магістерського
рівня започаткована в ЗВО у 2019 році. За цей період зокрема 10 здобувачів ОП «Системна інженерія» брали участь
у Всеукраїнській науково-технічній конференції здобувачів вищої освіти «Сталий розвиток міст» (у 2020 році – 4
студенти (https://bit.ly/3kQ7uUx): Павленко А.К., Харчова Л.О., Шубна А.Ю., Глущенко В.В.; у 2019 році – 6
студентів (https://bit.ly/388Lhh2): Гончаров К.І., Зімницький В.В., Колосова К.С., Лободюк А.О., Мартіросян М.К.,
Романова Х.С.). Здобувачі на зустрічі підтвердили факт системної роботи НПП Університету у сфері студентської
наукової роботи, а також володіння інформацією щодо можливостей реалізації за допомогою викладачів власного
наукового потенціалу, зокрема й в наукометричних базах. Варто зазначити обов’язковість наявної наукової
апробації роботи здобувача для допуску до захисту дипломної роботи, що було зазначено здобувачами та
викладачами випускової кафедри на відповідних зустрічах. Експертна група не змогла підтвердити фактів
поєднання наукових інтересів викладачів випускової кафедри та здобувачів ОП, викладених у спільних наукових
проектах, публікаціях тощо. Представлена ЗВО інформація про участь здобувачів у науковій роботі не містить даних
про спільні наукові дослідження здобувачів даної ОП та викладачів випускової кафедри, які забезпечують освітній
процес. Магістерська робота здобувачів ОП визначається програмою (https://bit.ly/3jXVwqy), як самостійна науково-
дослідницька робота, яка демонструє вміння здобувача самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні
наукові завдання. Згідно з програмою, тематика магістерських робіт формується відповідно до напрямів науково-
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дослідної тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у предметній області «Системна інженерія», з
врахуванням особистісних якостей, навичок та пріоритетів науково-практичних досліджень здобувача, базуючись на
принципах студентоцентризму.

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

Процедура оновлення викладачами змісту освітніх компонентів регламентується розділом 5 «Положення про
освітні програми» (https://bit.ly/383e86m). Викладачі, які забезпечують освітній процес на ОП, оновлюють зміст
освітніх компонентів ОП з урахуванням тенденцій ринку праці (зокрема, рекомендацій роботодавців) та сучасних
практик галузі, що було підтверджено роботодавцями на зустрічах з експертною групою. В 2020 році в ОП введено
як обов’язкову компоненту дисципліну «Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень в комп’ютерно-
інтегрованих системах управління» (проф. Тімофєєв В.О.), оновлено дисципліну «Програмування систем
автоматизації складних технологічних об’єктів» (проф. Прохоров О.В.), збільшено обсяг практичних занять з
дисциплін «Інженерія проектування програмно-технічних комплексів на базі промислових контролерів» (проф.
Шульга Н.В., проф. Прохоров О.В.), «Комп’ютерно-інтегровані технології» (проф. Тімофєєв В.О.). Суттєвих змін
порівняно з ОПП 2019 року зазнала й вибіркова частина, до якої було введено ряд нових дисциплін, зокрема
«Адаптивне управління в системах міського господарства», «Сучасні технології створення програмних систем»,
«Автоматизовані системи керування», «Програмне забезпечення АСУ ТП», що свідчить про великий обсяг
проведеної викладачами роботи щодо оновлення змісту освітніх компонентів ОП та значно розширило можливості
вибору здобувачами професійно орієнтованої освітньої траєкторії. Разом з тим, ні документальних підтверджень, ні
роз’яснень здобувачів про їх участь в оновленні освітніх компонентів ОП надано не було. Також під час експертизи
викладачами випускової кафедри, які забезпечують освітній процес за ОП «Системна інженерія», не надано
підтвердження безпосереднього керівництва студентською науковою роботою здобувачів даної ОП упродовж
2019/2020 р.р.

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

Інтернаціоналізація діяльності за ОП відбувається через участь НПП та здобувачів освіти у міжнародних
конференціях, можливістю проходження стажування викладачами ЗВО у закордонних закладах освіти («Програми
академічних обмінів ім. Фулбрайта») та запровадження програми подвійних дипломів. У ЗВО для здобувачів діють
програми академічної мобільності, супровід яких забезпечується Центром міжнародної діяльності
(https://ird.kname.edu.ua) та регламентується Положенням «Про академічну мобільність студентів, аспірантів,
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf). Як приклад, це програма
«Erasmus +», в рамках якої ЗВО співпрацює з Університетом імені Арістотеля (Салоніки, Греція), Варненським
вільним університетом Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія), Лодзинським технічним університетом, (м. Лодзь,
Польща), а також американська програма Competitive College Club 2021 для студентів та молодих фахівців.
Функціонують Українсько-Ліванський, Українсько-Турецький, Українсько-Арабський культурні Центри, які
сприяють розвитку освітніх та наукових міжнародних зв’язків. Здобувачі ОП поінформовані про можливості до
академічної мобільності та діяльність міжнародних центрів ЗВО. Практики залучення здобувачів ОП «Системна
інженерія» другого магістерського рівня до міжнародних наукових проектів, а також до програм академічної
мобільності не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

В освітньому процесі за ОП «Системна інженерія» на час проведення експертизи застосовується метод
дистанційного навчання, який реалізується на платформі Moodle (https://dl.kname.edu.ua, https://cdo.kname.edu.ua,
). Доступ до бібліотечних інформаційних ресурсів ЗВО здійснюється через електронний каталог на базі АБІС Koha. В
цілому наявність в ЗВО вказаного вище електронного порталу Центру дистанційного навчання створює передумови
для забезпечення належного рівня програмних результатів навчання. Позитивною практикою є оновлення змісту
освітніх компонентів ОП з врахуванням тенденцій ринку праці та сучасних потреб галузі, що було підтверджено на
зустрічі із роботодавцям, з якими налагоджено системну співпрацю у сфері вдосконалення змісту ОП, практичної
підготовки здобувачів та забезпечення їх подальшого працевлаштування. Позитивним фактом є високий рівень
активності Центру міжнародної діяльності у питаннях інформаційного та документального супроводу учасників
освітнього процесу для участі у міжнародних програмах освітньої, наукової та культурної діяльності. Це дозволяє
констатувати системність підходів ЗВО для ефективної роботи стосовно інтернаціоналізації освітнього процесу.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 4.

Слабкою стороною забезпечення освітнього процесу є той факт, що при наявних в ЗВО технологіях і засобах
дистанційного навчання, зокрема на платформі Moodle, не всі освітні компоненти ОП представлені на відповідному
web-порталі системи дистанційного навчання. Рекомендується доопрацювати згадані web-ресурси, забезпечивши на
них наявність та функціональність всіх освітніх компонентів ОП. Для вивчення рівня задоволеності ОП в цілому та
окремими її освітніми компонентами студентів проводиться електронне анкетування через Web-портал ЗВО. При
цьому слід зауважити, що таке анкетування не дає можливості здобувачам вносити свої пропозиції стосовно
покращення освітнього процесу, ОП та окремих її компонентів. Недоліком є відсутність практики залучення
розробниками ОП здобувачів до обговорення змісту, форм та обсягу дисциплін ОП, про що свідчить необізнаність
здобувачів з такою процедурою. Рекомендується залучати до обговорення проекту ОП здобувачів цієї ОП,
запровадити практику систематичних нарад, круглих столів, семінарів випускової кафедри із здобувачами за цією
ОП. Не рідше одного разу на рік проводити анкетування здобувачів з питань не лише оцінювання кількісного рівня
задоволеності освітнім процесом, а й покращення змісту ОП, окремих її компонент, організації освітнього процесу
загалом. Слабкою стороною в контексті критерію 4 на даному етапі діяльності викладачів випускової кафедри є
відсутність фактів поєднання їх наукових інтересів з результатами студентської наукової роботи здобувачів даної
ОП, наприклад, спільних наукових проектів, публікацій тощо. Рекомендується запровадити практику залучення
здобувачів ОП викладачами випускової кафедри до виконання спільних наукових проектів, у тому числі – на
міжнародному рівні.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Функціонування в ЗВО Центру дистанційного навчання та порталу дистанційного навчання хоча й створює
передумови для достатнього рівня забезпечення освітнього процесу інформаційними ресурсами, однак освітні
компоненти даної ОП представлені у зазначеному ресурсі недостатньо, що може створювати завади для досягнення
ПР навчання. Відсутня практика залучення здобувачів до процесу вдосконалення змісту ОП «Системна інженерія»,
що не відповідає вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Відповідність наукових
інтересів НПП випускової кафедри та здобувачів цілям ОП «Системна інженерія» потребує підтвердження через
спільні наукові проекти, публікації тощо, у тому числі міжнародного рівня. У ЗВО наявні механізми і засоби, які
сприяють інтернаціоналізації освітньої діяльності. Результати наукової роботи НПП випускової кафедри
публікуються у збірниках, включених до наукометричних баз. Однак потребується залучення здобувачів ОП
«Системна інженерія» до міжнародних наукових проектів, до програм академічної мобільності. В цілому освітня
діяльність за ОП «Системна інженерія» за окремими елементами критерію 4 містить недоліки, які з врахуванням
запроваджених в ЗВО технологій та засобів навчання, наявного персоналу можуть бути усунуті в однорічний строк.

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчання за освітніми компонентами ОП
регламентуються розділом 7.2 «Контрольні заходи» та розділом 8 «Критерії оцінювання навчальних досягнень»
Положення про організацію освітнього процесу (https://bit.ly/3ks8CfV). Форми контрольних заходів також
визначені розділом 3.8.2. «Види й рівні контролю» Положення про систему забезпечення якості освітньої дiяльностi
та якості вищої освіти (https://bit.ly/36tF4ty). Окремо визначено форми контролю результатів самостійного
навчання здобувачів через «Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти»
(https://bit.ly/34YUJ4x). Всі робочі програми освітніх компонентів ОП оприлюднені на сайті випускової кафедри у
відкритому доступі (https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia) та містять чіткий та достатньо
зрозумілий для здобувачів виклад форм контрольних заходів (проводяться у вигляді поточного та підсумкового
контролю), завдань, розподіл балів за окремі їх види за змістовими модулями, структуру підсумкового бала для
оцінювання результатів навчання. Також у робочих програмах всіх освітніх компонентів ОП наведено
гіперпосилання на відповідні сторінки системи дистанційного навчання (https://dl.kname.edu.ua/login/index.php),
доступ до яких здійснюється для авторизованих користувачів. Здобувачі підтвердили здійснення постійного
викладацького контролю за ходом виконання завдань, передбачених освітніми компонентами ОП. При зустрічах
підтверджено, що формами підсумкових контрольних заходів за компонентами ОП є заліки, іспити (практикується
застосування тестових технологій), захист звіту переддипломної практики, курсових та дипломних робіт. Здобувачі
підтвердили, що з критеріями оцінювання та формами контрольних заходів викладачі також їх ознайомлюють на
початку вивчення дисципліни. Поточний контроль знань та підсумкові контрольні заходи відповідають робочим
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програмам і забезпечують належне оцінювання програмних результатів навчання. Проведення підсумкових
контрольних заходів передбачено затвердженим та оприлюдненим на сайті ЗВО графіком навчального процесу
(https://bit.ly/35md4su). В умовах дистанційного навчання забезпечення освітнього процесу за спеціальністю
здійснюється шляхом проведення занять в режимі on-line згідно з розкладом занять, представленим на сайті ЗВО
(https://erp.kname.edu.ua/) з відповідними посиланнями на відеоконференції, реалізовані на платформі MS Teamse.
На сайті випускової кафедри (https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/rozklad-konsultatsii) окремо подано
розклад консультацій викладачів з вказанням їх e-mail, що забезпечує можливості здобувачів для індивідуальної
навчальної роботи. Поточний контроль виконання здобувачами завдань ОК здійснюється викладачами з
використанням розповсюджених Інтернет-сервісів, у тому числі on-line, а також спеціалізованих програмних
засобів.

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

Згідно Стандарту вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для другого
(магістерського) рівня, затвердженого наказом МОН України № 1022 від 10.08.2020 року, передбачена атестація
здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, що і визначено в ОПП «Системна
інженерія». Безпосередня процедура захисту, вимоги та критерії оцінювання кваліфікаційних робіт деталізовано в
розроблених викладачами випускової кафедри «Методичних вказівках до виконання магістерських робіт»
(https://acit.kname.edu.ua/images/%D0%BE%D0%BA_9_14.10.2020_compressed.pdf). Передбачено, що усі
атестаційні роботи здобувачів попередньо проходять перевірку на академічний плагіат. Порядок роботи
екзаменаційних комісії для проведення атестації здобувачів (зокрема – захисту кваліфікаційних робіт) визначено у
відповідному Положенні про порядок створення та роботу екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти
(https://bit.ly/38aSkpj). На час проведення акредитаційної експертизи захисту кваліфікаційних робіт здобувачів
другого (магістерського) рівня за ОП «Системна інженерія» ще не було.

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.

Види та форми контрольних заходів, а також правила їх проведення узагальнено в розділі 3.8.2. «Види й рівні
контролю» Положення про систему забезпечення якості освітньої дiяльностi та якості вищої освіти
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf). Форми
контролю знань конкретизуються викладачами в робочих програмах навчальних дисциплін, курсових робіт, звітів з
практики. Оцінювання кваліфікаційної роботи здійснюється комісією після публічного захисту відповідно до вимог,
викладених у відповідних методичних рекомендаціях
(https://acit.kname.edu.ua/images/%D0%BE%D0%BA_9_14.10.2020_compressed.pdf). Ця інформація є відкритою та
доступною здобувачам. Поточний контроль знань проводиться викладачами здебільшого в усній формі, модульний
контроль – шляхом тестування, заліки та іспити передбачають контроль знань у письмовій формі. Семестровий
контроль проводиться за присутності двох викладачів, що забезпечує об’єктивність оцінювання. При зустрічах з
НПП та здобувачами встановлено, що семестровий контроль проводиться викладачами, як правило, у формі
тестування, у тому числі з використанням відповідних комп’ютерних засобів, що унеможливлює необ’єктивність
екзаменаторів. Забезпечення освітнього процесу в сучасних умовах дистанційного навчання в цілому для учасників
освітнього процесу труднощів не склало та суттєвих змін щодо організації та процедури проведення контрольних
заходів не зазнало. Наприклад, проф. Прохоров О.В., проф. Тімофєєв В.О. на зустрічі підтвердили наявність завдань
для комп’ютеризованого тестування з можливістю дистанційного контролю, а також можливість ознайомлення
здобувачів з результатами оцінювання. Діюче у ЗВО Положення про організацію освітнього процесу
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) передбачає процедуру перескладання змістового модуля дисципліни до початку заліково-екзаменаційної
сесії (з дозволу декана факультету), процедуру повторного вивчення освітньої компоненти. Розділом 7.2
«Контрольні заходи» Положення про організацію освітнього процесу передбачено можливість оскарження
здобувачем результатів оцінювання шляхом подання на ім’я ректора заяви про апеляцію. Апеляція розглядається
утвореною для цього апеляційною комісію, до складу якої обов’язково входять представники органу студентського
самоврядування (Студентського сенату). Здобувачі під час зустрічі в цілому виявили обізнаність з процедурою
оскарження результатів оцінювання та вирішення за допомогою деканату та студентського самоврядування
конфліктних ситуацій відповідною комісією, разом з тим підтвердили об’єктивний підхід викладачів при
оцінюванні результатів навчання, конфліктних ситуацій з причини необ’єктивних результатів оцінювання знань на
цій ОП не було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність

Сторінка 16



(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

В ЗВО запроваджено політику, практики та внутрішню нормативну базу щодо забезпечення академічної
доброчесності. Ці питання регламентовані розділом 12 Положення про організацію освітнього процесу
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf), розділом 3.10 «Системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників
вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти» Положення про систему забезпечення якості освітньої
дiяльностi та якості вищої освіти
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf). Зустріч із
здобувачами, їх відповіді стосовно порушень авторського права під час виконання курсових робіт та підготовки
кваліфікаційних робіт підтвердили обізнаність здобувачів з основними правилами щодо запозичення
інформаційних матеріалів, технологіями і процедурою перевірки робіт на наявність плагіату, відповідальність за
плагіат та питаннями академічної доброчесності загалом. Також підтверджено відсутність фактів виявлення
академічного плагіату під час навчального процесу. Різноманітність тематики курсових та кваліфікаційних робіт
даної ОП також є одним з чинників для запобігання академічному плагіату. Стосовно критеріїв оцінювання
здобувачі проявили обізнаність та засвідчили їх об’єктивність. На ОП «Системна інженерія» передбачається
перевірка всіх кваліфікаційних робіт перед захистом на наявність плагіату на основі сервісів Unplag. Процедура
перевірки регламентується «Тимчасовим порядком перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і
магістерського рівнів в інформаційній системі «Unplag» (https://bit.ly/3mTqbHG). Процедура та результати
перевірки тексту кваліфікаційних робіт за ОП «Системна інженерія» не можуть бути представлені для аналізу, так
як захисту магістерських кваліфікаційних робіт за даною ОП ще не було. За результатами зустрічі із здобувачами ЕГ
зробила висновок, що серед здобувачів ОП «Системна інженерія» періодично (один раз на рік) проводиться
анонімне анкетування (дві анкети по 7 запитань кожна) з метою виявлення 1) рівня задоволеності здобувачів
змістом і навчальним процесом за дисциплінами та 2) освітньою програмою в цілому. Результати анкетування
доступні на сайті випускової кафедри (https://bit.ly/3kre1nN, https://bit.ly/36xY2z1). Однак питання стосовно
системи розвитку академічної доброчесності в анкетах відсутні. Опитування чи інтерв’ювання здобувачів даної ОП у
контексті даного підкритерію не проводилось. Також при зустрічі з представниками студентського самоврядування
виявлено недостатню обізнаність щодо їх участі в роботі стипендіальної комісії ЗВО. В сукупності такі факти можуть
свідчити про недостатню роботу учасників освітнього процесу по забезпеченню політики академічної доброчесності
та запобіганню конфліктних ситуацій.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

В ЗВО за допомогою сервісу «Розклад занять МКР» (https://erp.kname.edu.ua/) достатньо повно та зручно
представлена для учасників освітнього процесу інформація про робочі навчальні плани за спеціальностями, розклад
занять, списки учасників освітнього процесу, результати навчання здобувачів, що забезпечує належне інформування
здобувачів про навчальний процес. ЗВО системно проводить роботу серед усіх учасників освітнього процесу
стосовно політики та процедур дотримання академічної доброчесності. В ЗВО розроблено та популяризується
«Кодекс честі», який є стандартом поведінки студентів та співробітників Університету в академічному середовищі.
Реалізація принципів і норм «Кодексу честі» забезпечується діяльністю Комісії з питань етики та академічної
доброчесності.

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

Експертною групою не встановлено наявність прописаної у нормативних документах процедури повторного
проходження контрольних заходів, зокрема семестрового контролю знань. Рекомендується ЗВО розглянути
можливості та врегулювати питання щодо повторного проходження всіх форм контрольних заходів оцінювання
знань здобувачів вищої освіти. У ЗВО систематично проводиться анонімне опитування здобувачів стосовно їх
задоволеності змістом дисциплін та реалізації навчального процесу викладачами. Однак при аналізі результатів
встановлено, що питання, які б стосувались об’єктивності екзаменаторів, запобігання та врегулювання конфліктів
інтересів, дотриманням положень академічної доброчесності не ставились, що можна вважати слабкою стороною
освітньої діяльності в контексті даного критерію. Рекомендується розширити перелік питань для анкетування
здобувачів у контексті розвитку та популяризації академічної доброчесності, а також обізнаності з процедурами
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B
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Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Форми контролю та критерії оцінювання прописані чітко та зрозуміло, дозволяють встановити досягнення
результатів навчання за кожним освітнім компонентом ОП та є у відкритому доступі для здобувачів в робочих
програмах ОК. Викладачами під час занять також здійснюється ознайомлення здобувачів з формами, критеріями та
процедурою оцінювання. У ЗВО розроблена та регламентована окремим Положенням чітка процедура запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів учасників освітнього процесу, а також забезпечується проведення процедур
дотримання академічної доброчесності та їх імплементація в освітнє середовище. Здобувачі обізнані з політикою і
правилами дотримання академічної доброчесності, а також з процедурою врегулювання конфлікту інтересів. Разом
з тим слід зазначити доцільність безпосереднього залучення широкого кола здобувачів до процесу розвитку системи
академічної доброчесності. ОП «Системна інженерія» та освітня діяльність за цією ОП в цілому відповідають
визначеному критерію.

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.

Інформація, наведена у відомостях про самооцінювання, матеріали, надані на додаткові запити, інформація,
отримана на зустрічах з академічним персоналом, на резервній зустрічі з начальником відділу кадрів, дає підстави
вважати, що академічна та професійна кваліфікація викладачів відповідає Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності, дозволяє досягти відповідних цілей та програмних результатів навчання. Варто відмітити, що у
всіх викладачів, які задіяні у підготовці магістрів на даній спеціальності, виконується від 4 до 10 позицій відповідно
до п.30 зазначених Ліцензійних умов (відповідна інформація отримана на запит документів –
blob:https://office.naqa.gov.ua/5111351f-d842-41e3-853c-5189a91aeb96). Відповідність спеціальності викладачів до
дисциплін, які вони викладають, забезпечується відповідною спеціальністю документів про вищу освіту, документів
про присвоєний науковий ступінь, наявністю вчених звань, наявністю монографій, проходженням довгострокового
стажування тощо (blob:https://office.naqa.gov.ua/7e6a430a-e1a5-478f-92fa-fa07157dcda9). Підвищення кваліфікації,
яке здійснюється усіма викладачами, дозволяє підвищувати свою майстерність та ефективність. З іншої сторони,
варто відмітити, що у зв’язку з реорганізаціями (створенням нової випускової кафедри, створенням Навчально-
наукового інституту енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури на базі попереднього факультету
енергопостачання і освітлення міст) з 2020 року склад викладачів, що забезпечують викладання на даній ОП, був
майже повністю оновлений, більшість викладачів є сумісниками на випусковій кафедрі (в основному внутрішніми).
Також в ЗВО практикується рейтингування науково-педагогічних працівників, рейтинги публікуються на сайті
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D1%8F%D0%BA%D1%9
6%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%B2-
%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96/%D1%80%D
0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BD%D0%BF%D0%BF)

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

В університеті функціонує система конкурсного відбору викладачів. Процедура конкурсного відбору науково-
педагогічних працівників відбувається відповідно до «Положення щодо конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2020.pdf). Оголошення про конкурс розміщуються в засобах масової інформації
(blob:https://office.naqa.gov.ua/700fac7b-ae64-41b9-865b-3ff9b7a8b1dd) При прийнятті на роботу претендент може
прочитати пробну лекцію перед іншими членами кафедри (знайшло підтвердження на зустрічі з академічним
персоналом). Кандидатури розглядаються на конкурсній комісії, що оформлюється відповідними протоколами
(отримано на запит – blob:https://office.naqa.gov.ua/e2f62201-82b9-4804-90d5-d82e38f33989). Процедура
конкурсного відбору є прозорою, відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України на засадах
незалежності, об’єктивності та неупередженого ставлення до всіх конкурсантів.

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

ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу шляхом проведення спільних нарад,
конференцій та круглих столів, в ході яких приймаються рішення щодо співробітництва (наприклад, надано на
запит протокол методичного семінару кафедри від 8.09.20р. за участю роботодавця -
blob:https://office.naqa.gov.ua/50f6ad70-7090-4dc4-8fb1-7125c52aff7b). Співпраця втілюється у підписання угод про
співпрацю, наявність пропозицій щодо співпраці, запрошень на роботу випускників (документи додані на запит –
blob:https://office.naqa.gov.ua/6ef2f872-69df-4ba3-b17c-e3f4e8e16d94), зокрема наявними є угоди про співпрацю або
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інші документи, що регламентують співробітництво, з Національним науковим центром «Інститут метрології»,
Комунальним підприємством «Харківводоканал», ТОВ «Шнейдер електрік Україна», ТОВ «Гіз-контакт», ТОВ
«Езір», ДП «Фесто», ТОВ «Сі Ейч Ай Софтвеа Україна» (на той момент в особі ФОП Черняк Є.З.). Представники
роботодавців беруть участь у «круглих столах» з випусковою кафедрою, вносять пропозиції щодо компетентностей,
передбачених ОП. Все це знайшло підтвердження на зустрічі з роботодавцями. Як було вже описано при аналізі
критерію 1, на прохання роботодавців було додано освітні компоненти «Адаптивне управління у системах міського
господарства» та «Програмування систем автоматизації складних технологічних процесів». Також на прохання
роботодавців були додані освітні компоненти, які спрямовані на специфічні вміння програмування одноплатних
мікрокомп’ютерів, що є специфікою робочої діяльності, зокрема ТОВ «Сі Ейч Ай Софтвеа Україна». Зі сторони ТОВ
«Сі Ейч Ай Софтвеа Україна» було внесено пропозиції щодо формування відповідних знань та вмінь у здобувачів,
реалізації спільних проектів, направлених на використання технологій вбудованих систем та Інтернет-речей,
Microsoft Azure із використанням даних міських комунальних систем, програмуванню контролерів Raspberry тощо, а
також було реалізовано створення лабораторії, де забезпечується вивчення названих вище технологій в рамках
дисциплін ОП. Зокрема якраз яскравим підтвердженням реальної участі роботодавців у реалізації освітнього
процесу та їх тісній співпраці є лабораторія «Інтернет-речей», яка була створена для випускової кафедри компанією
ТОВ «Сі Ейч Ай Софтвеа Україна».

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

На відповідній зустрічі роботодавці підтвердили факти проведення різних аудиторних занять для різних
спеціальностей колишнього факультету, зокрема представник Національного наукового центру «Інститут
метрології». Підтвердження здобувачами, запрошеними на відповідну зустріч, фактів проведення таких лекційних
занять роботодавцями саме на даній ОП не отримано (загалом, судячи з відомостей про самооцінювання, ряд лекцій
є запланованими на поточний семестр). З іншої сторони, відмічено факти проведення лабораторних та лекційних
занять представниками компанії «Сі Ейч Ай Софтвеа Україна».

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

Під час онлайн-зустрічей з представниками відділу кадрів, Первинної профспілкової організації співробітників, з
академічним персоналом було з’ясовано, що в університеті діє система підвищення кваліфікації, яка сприяє
підвищенню професійного розвитку науково-педагогічних працівників. Підвищенням кваліфікації, судячи зі
свідчень на зустрічах, займається навчально-методичний відділ. Наявність стажувань та підвищення кваліфікації
викладачами підтверджується наданою на запит документацією (інформація про стажування та підвищення
кваліфікації наведена в отриманій на запит таблиці - blob:https://office.naqa.gov.ua/3a933f0f-9546-4a23-ac20-
2ab90d1e5450, а також власне у табл.2 відомостей про самооцінювання, зокрема щодо проф. Тімофєєва В. О. та доц.
Пахомова Ю. В.). Загальне підтвердження наявності та деталі процедури підвищення кваліфікації отримано на
зустрічі №6, а також на резервній зустрічі.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Стимулювання розвитку професійної майстерності науково-педагогічних працівників в ЗВО регламентується
«Положенням про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D1%8E%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Scopus_WoS.pdf), а також Стандартом про рейтингування НПП та підрозділів
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%
B0%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93_%D1%96%D0
%BC.%D0%9E.%D0%9C._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%
D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0
%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF
%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%B
F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B2.pdf). Моніторинг та
стимулювання рівня професійного розвитку забезпечується системою рейтингування науково-педагогічних
працівників, рейтинги публікуються на сайті
(https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D1%8F%D0%BA%D1%9
6%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8-%D0%B2-
%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96/%D1%80%D
0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BD%D0%BF%D0%BF). Свідчення про роботу даного механізму отримані на зустрічі №6 у відповіді на одне з
питань, зокрема як було сказано на даній зустрічі, перші 20 викладачів та перші 5 кафедр у рейтингах отримують
преміювання. При цьому враховується порядка 140 критеріїв (показників). В Університеті запроваджено
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преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень (деталі та правила
преміювання наведені у згаданому вище «Положенні про преміювання за досягнення високого рівня
оприлюднення результатів наукових досліджень»). Науково-педагогічним працівникам може бути присвоєно
почесні звання «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» та «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М.
Бекетова». Свідчення про наявність системи преміювання отримано на зустрічі №6 із допоміжними підрозділами, а
також на резервній зустрічі. Зокрема за високі показники публікацій результатів наукових досліджень викладачі
нагороджуються грошовими преміями (конкретних наказів про преміювання не надавалося, документального
підтвердження експертна група не запитувала, всі свідчення отримано на онлайн-зустрічах від учасників).

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Фахова кваліфікація викладачів, залучених до реалізації ОП, є достатньою для забезпечення якісного викладання
освітніх компонент та досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання. В університеті діє прозора
і чітка процедура конкурсного відбору викладачів, що забезпечує необхідний рівень їх професіоналізму для
успішної реалізації ОП. Моніторинг та стимулювання рівня професійного розвитку забезпечується системою
рейтингування науково-педагогічних працівників, рейтинги публікуються на сайті В Університеті запроваджено
преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень.

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

У зв’язку з реорганізаціями (створенням нової випускової кафедри, створенням Навчально-наукового інституту
енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури на базі попереднього факультету енергопостачання і
освітлення міст) з вересня-жовтня 2020 року склад викладачів, що забезпечують викладання на даній ОП, був
майже повністю оновлений, більшість викладачів є сумісниками на випусковій кафедрі (хоча і в основному
внутрішніми). У деяких нових співробітників це призводить до тимчасового ефекту ще не повного володіння
загальною картиною з організацією реалізації даної ОП на випусковій кафедрі та з реалізацією спільної наукової
роботи зі здобувачами. Очевидно, що поточний склад науково-педагогічних працівників практично до останнього
моменту не міг брати участі в багатьох процесах, зокрема у формуванні ОП, навчального плану та їх покращенні,
узгодженні дисциплін в рамках даної ОП, вдосконаленні робочих програм дисциплін тощо.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Загалом всі вимоги з боку даного критерію до реалізації ОП виконуються, хоча і з певними тимчасовими
недоліками, озвученими вище у аналізі слабких сторін, пов’язаними із нещодавніми реорганізаціями та майже
повним оновленням викладацького складу, який забезпечує реалізацію даної ОП. Зокрема викладання на даній ОП
забезпечується науково-педагогічними працівниками, що мають відповідну кваліфікацію, академічна та професійна
кваліфікація викладачів відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Відповідність
спеціальності викладачів до дисциплін, які вони викладають, забезпечується відповідною спеціальністю документів
про вищу освіту, документів про присвоєний науковий ступінь, наявністю вчених звань, наявністю монографій,
проходженням довгострокового стажування тощо. Таким чином, кваліфікація викладачів, залучених до реалізації
ОП, є достатньою для забезпечення якісного викладання освітніх компонент та досягнення визначених цілей та
програмних результатів навчання. ЗВО залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу шляхом
проведення спільних нарад, конференцій та круглих столів, в ході яких приймаються рішення щодо
співробітництва. Співпраця втілюється у підписання відповідних угод про співпрацю, запрошення на практику
здобувачів та роботу випускників, внесення пропозицій щодо компетентностей, передбачених ОП, а також
включення в ОП освітніх компонентів. В університеті діє прозора і чітка процедура конкурсного відбору викладачів,
що забезпечує необхідний рівень їх професіоналізму для успішної реалізації ОП. Моніторинг та стимулювання рівня
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування науково-педагогічних працівників, рейтинги
публікуються на сайті. В Університеті запроваджено преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення
результатів наукових досліджень. З іншої сторони, у ЗВО мають місце значні реорганізації (створення нової
випускової кафедри, створення Навчально-наукового інституту енергетичної, інформаційної та транспортної
інфраструктури на базі попереднього факультету енергопостачання і освітлення міст), які безпосередньо впливають
на процеси реалізації даної ОП. З вересня-жовтня 2020 року склад викладачів, що забезпечують викладання на
даній ОП, був майже повністю оновлений, більшість викладачів є сумісниками на випусковій кафедрі (в основному
внутрішніми). Тому поточний склад науково-педагогічних працівників практично до останнього моменту не міг
брати участі в багатьох процесах, зокрема у формуванні ОП, навчального плану та їх покращенні, узгодженні
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дисциплін в рамках даної ОП, вдосконаленні робочих програм дисциплін тощо. З іншої сторони, це є тимчасовим
ефектом, який очевидно буде зникати в процесі виконання викладацької роботи на даній ОП. Інноваційності в
контексті критерію 6 не спостерігається.

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.

Партнерами університету (Асоціація випускників, ФПГ “Ві Сі Єйч”, ПАТ “Харківський плитковий завод” та ін) за
поточний рік надано допомогу 7 млн гривен для покращення матеріально-технічної бази. Для заповнення
компетенцій з програмування мікропроцесорних систем використовується Raspberry Pi, що є недостатнім, адже
спеціальність потребує використання промислових контролерів VIPA, OVEN, Siemens, Schneider Electric, Delta або
інших. Для дистанційного навчання та тестування з 70% завдань використовується система Moodle. Відеолекції
проводяться за допомогою MS Teams та Zoom, про що свідчать дописи з офіційних акаунтів в
Instagram(@kafedra_me). Відсутнє обладнання для організації розробки прототипів - 3D принтер. Під час
демонстрації лабораторії АКІТ представниками закладу було сказано, що для студентів, що не вміють достатньо
програмувати, використовується візуальне проектування програм Node RED. Виникають сумніви щодо якості
підготовки бакалаврів, однак, оскільки відбувається експертиза рівня “магістр”, це не вплине на оцінку з даної ОП.

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.

Заклад забезпечує студентів та науково-педагогічних працівників доступом до Windows 10 та Microsoft 365 Plus з
можливістю скачування програмного забезпечення на особисте обладнання здобувачів та НПП. Студенти під час
інтерв’ювання вказали на бажання розширити кількість баз практики. Професійно виглядає впровадження
електронної системи керування розкладом, мобільні застосунки університету для платформ iOS та Android. Діє
інформаційно-обчислювальний центр із 119 персональних комп’ютерів, які розміщено в 10 класах. Вони забезпечені
ліцензійним програмним забезпеченням. Загальна кількість доступних комп’ютерів складає 1426. Є безкоштовне
загальноуніверситетське мережеве сховище на 20 терабайт. Встановлено 50 Wi-Fi роутерів на території університету.
Бібліотека має 7 читальних залів на 540 місць із доступом до міжнародних баз даних Scopus, Web of science, Springer
Link. Здобувачі частково ознайомлені із можливістю такого доступу, а саме - факт існування таких баз, а також місце
для користування доступом за індивідуальними акаунтами.

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.

Під час інтерв’ювання здобувачів було з’ясовано, що вони задоволені умовами наданих гуртожитків. Для здобувачів
проводяться регулярні медогляди - щорічно. Інтерв’ювання здобувачів показує їхню задоволеність заходами по
забезпеченню їхніх інтересів. Університет має багато лабораторій, що сприяє заохоченню студентів до творчості -
відкриті лабораторії з художнього мистетства, кераміки. Впродовж перегляду відеороліку з описом МТЗ
підтверджується інформація щодо наявного обладнання, викладена в звіті самооцінювання. В майстернях
підтримується рівень співпраці з міжнародними науковими організаціями. Так, університету було безкоштовно
передана технічна документація від британської розробки ШВЛ і університет планує налагодити виробництво в
найближчий час. Здобувачі ознайомлені із алгоритмом дій під час пожеж. Студентське самоврядування отримує
кошти, що визначені законом та вченою радою.

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

Здобувачам доступна участь в україно-канадському освітньому центрі університету, який дозволяє долучитись до
канадської системи дистанційної підготовки “Смарт English” для складання іспитів FCE та BEC з англійської мови,
на дистанційному порталі розміщено дистанційний курс про усі наявні в університеті ресурси, що проводиться на
першому курсі бакалаврату з вересня по листопад. Студентське самоврядування спільно із навчально-методичним
відділом проводять опитування щодо поточної діяльності. Ось декілька прикладів - опитування “Про якість
дистанційного навчання” та “Про академічну доброчесність”
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5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

Виходячи із звіту про самооцінювання та результатів інтерв’ювання бачимо, що термін “Особи з особливими
освітніми проблемами” визначається закладом як “особи з інвалідністю”. Про це свідччить вживання заходів по
доступності інфраструктури, але не вжито заходів щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб, тощо.
Інфраструктура повністю придатна для використання на візочках - ліфти, санітарні кімнати, тощо. Варто зазначити
наявність дублювання усіх інформаційних табличок, поручнів на сходах шрифтом брайля, спрямовуючих
тактильних ліній на підлозі, як позитивний приклад реалізації інклюзивної освіти, який варто взяти до уваги іншим
закладам освіти в Україні. Наявність такої інфраструктури підтверджується надісланими фотографіями, які було
додано до звіту експертної групи

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.

Здобувачі та викладачі під час інтерв’ювання вказали на наявність механізму забезпечення прозорості оцінювання.
Він полягає у проведенні усіх екзаменів двома викладачами та можливості здачі при комісії. Інші проблеми
здобувачі пропонують вирішувати за допомогою звернення до деканатів із заявами та доказами порушень їх прав, а
надалі деканат організовує внутрішню перевірку із залученням комісії з питань етики. Студенти під час
інтерв’ювання заявили також про можливість допомоги в запобіганні конфліктних ситуацій через органи
студентського самоврядування, послугами якого вони активно користуються. Заклад декларує відсутність
прецедентів, які б призводили до створення комісій з питань етики, комісії з перездач або випадків, пов’язаних із
дискримінацією участників освітнього процесу

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Експертна група вважає позитивним факт поглибленої уваги адміністрації закладу до інклюзивної освіти та
забезпечення необхідної інфраструктури

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

Недоліком програми є відсутність доступу до контролерів промислового рівня. Рекомендується використання
уніфікованої платформи для дистанційного навчання. Рекомендується створити загальноуніверситетський центр
інновацій, в якому передбачити доступ до обладнання, яке дозволяє працювати над реалізацією стартапів та
залучати більше професіоналів з бізнесу для навчання майбутніх науковців.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Повне забезпечення доступу для інклюзивної освіти є наразі одним із найкращих прикладів в Україні. Дублювання
елементів інфраструктури(Сходи, ліфти, вхід) та інформаційних систем шрифтом Брайля для осіб з проблемами
зору є зразковим. В цілому є окремі недоліки, які пов’язані із реорганізацією кафедри - контролери промислового
рівня поки не введені в освітній процес, хоча є в наявності на інших кафедрах, оскільки компанія Schneider Electric є
партнером університету та вже надала необхідне обладнання. Закладу залишається лише поступово ввести це в
освітній процес після завершення реорганізації.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:
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1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

Згідно із діючим положенням Про освітні програми
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf) відбувається
щорічний перегляд освітніх програм. Перше оновлення освітня програма у зв’язку із затвердженням стандарту у
відповідності до вимог законодавства в 2020 році. Таке оновлення має місце в термін до року, тому цілком відповідає
визначеній процедурі перегляду. Заклад регламентує, що до перегляду освітньої програми залучаються
представники роботодавців та здобувачі. Таке твердження є дійсним, оскільки окремі курси були додані на
замовлення конкретних роботодавців(Курс “Програмування систем автоматизації складних технологічних об’єктів”,
компанія “Ві Сі Єйч”)

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.

Під час інтерв’ювання студентського самоврядування було з’ясовано, що вони беруть постійну участь в засіданнях
вченої ради, активно співпрацюють із навчально-методичним відділом(зокрема, в сфері опитувань). Здобувачі в
цілому ознайомлені із існуванням механізму опитувань, але не підтвердили наявність питань про недоліків освітньої
програми або пропозицій до неї. Не було також прецедентів ініціювання здобувачами запитів щодо покращення
даної освітньої програми від здобувачів. Очевидно, що співпраця із студентами ведеться, але експертній групі не
було надано первинних бланків/форм і представлені статистичні результати. Заклад декларує повну їх втрату

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

Роботодавці на протязі всього існування освітньої програми та суміжних спеціальностей надають підтримку закладу
- як фінансову, так і консультаційну. Інструментом є проведення зустрічей, форумів(Наприклад, протокол
методичного семінару кафедри від 8.09.20р. за участю роботодавця - blob:https://office.naqa.gov.ua/50f6ad70-7090-
4dc4-8fb1-7125c52aff7b). На замовлення ФПГ “Ві Сі Єйч” було створено курс “Програмування систем автоматизації
складних технологічних об’єктів” із можливістю для здобувачів консультацій від цієї компанії. За попередньо
обговореним планом навчання за цим курсом разом із роботодавцем було визначено мінімальні потреби в
обладнанні та надано 9 одиниць одноплатних комп’ютерів Raspberry Pi

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

Випусків за даною ОП ще не було, маємо приклад роботи на інституційному рівні - діє асоціація випускників, яка
допомагає закладу залучати фінансові кошти.

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

За погодженням із навчальним відділом студентським самоврядуванням в офіційному каналі в інстаграм
проводяться опитування щодо навчання, на базі якого потім створюються рекомендації учасникам освітнього
процесу - викладачам та студентам. В результаті такого опитування було проведено захід з популяризації
академічної доброчесності. Здобувачі ознайомлені із питаннями недопустимості плагіату. Щопонеділка студентське
самоврядування проводить спілкування із ректором та проводить відповідну синхронізацію щодо поточних справ в
університеті. На початку навчального року на першому курсі ректор проводить спілкування із кожним
потоком(напрямом навчання) окремо, щоб виявити побажання для подальшої імплементації.

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

Акредитація ОП відбувається вперше, але інституційно заклад реалізує рекомендації з попередніх експертиз НА - в
відповідності рекомендаціям ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» було оновлено “Положення про
екзаменаційну комісію для атестації осіб вищої освіти”.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

Під час інтерв’ювання було з’ясовано, що немає підрозділу/відповідальної особи, які б відповідали за забезпечення
якості, а саме - забезпеченням якості займаються усі учасники освітнього процесу - деканати, здобувачі та науково-
педагогічні працівники. На думку експертів, це може бути як позитивом - усі працюють на благо усіх, але це також
може негативно впливати на якість. Студентським самоврядуванням проведено роботу із власної реорганізації, тому
є надія, що вони допоможуть адміністрації університету створити корпоративну культуру

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Позитивним моментом є зручне представлення нормативної документації на сайті ЗВО на єдиній сторінці, де
систематизовано зібрано всі основні нормативні документи та структуровано по їх видам. Рекомендуємо розробити
механізм стимулювання участі здобувачів у студентському самоврядуванні

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

Рекомендується сконцентрувати контроль за системою управління якості в одному підрозділі, оскільки якість не
може ефективно забезпечуватись без визначення відповідальних осіб. Рекомендується додати до сайту функцію
пошуку по документам

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Відсутність первинних документів опитування не дає можливості підтвердити справжність опитувань здобувачів, які
проводяться в ЗВО. Виходячи з результатів інтерв’ювання здобувачів, відчувається недостатня залученість їх до
процесу перегляду освітніх програм - їхня активність обмежується лише опитуваннями. Із роботодавцями ведеться
робота щодо змісту освітніх програм - фактично курси створюються під замовлення конкретних роботодавців.

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.

На сайті ЗВО відсутня деталізована інформація про перелік обов'язків/задач того чи іншого відділу та окремих
посадових осіб в межах відділів (наприклад, центр міжнародної діяльності, НМВ, загальний перелік відділів тощо),
для деяких структурних підрозділів / функціональних одиниць (секторів) в межах відділів (зокрема в межах НМВ)
не вказано імена та взагалі посади осіб, які представляють ці підрозділи або сектори, а також не вказано перелік їх
посадових обов'язків чи питань, за які вони відповідають. Все це створює складності розуміння сфер
відповідальності тієї чи іншої посадової особи чи підрозділу та їх посадових обов'язків. Також це відчувалось під час
проведення акредитаційної експертизи

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

В поточний час обговорення освітніх програм не проводиться, але за інформацією з кешу Google на сторінці
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/управління-та-структура/управління-та-дорадчі-органи/21-
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управління-та-структура/3961-громадське-обговорення-проектів-документів) були наявні посилання на
обговорення інших освітніх програм, тобто заклад періодично дійсно проводить такі обговорення як інституційна
практика

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.

Інформація щодо змісту освітньої програми розміщена на сайті випускової кафедри
(https://acit.kname.edu.ua/index.php/pro-kafedru/akredytatsiia). Також там розміщено побічні документи (Проєкт
стандарту МОН, навчальний план, тощо). Поданої інформації цілком достатньо для загального розуміння змісту,
специфіки освітньої програми та особливостей навчання, а саме - висвітлено освітні компоненти, присутні рецензії
роботодавців, наявна інформація про викладачів

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сильною стороною є наявність віртуального туру (https://vtour.kname.edu.ua/images/tour/uk/VirtualniytourUK.html),
який допомогає орієнтуватись на території університету

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

Слабкою стороною є відсутність на сайті інформації про призначення, перелік функціональних задач відділів,
перелік посад та посадові обов’язки співробітників та/або відповідальних осіб, що може вводити в оману людей, які
звертаються до того чи іншого відділу та, як результат, можуть не зрозуміти до кого адресувати проблему чи
питання.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Заклад приділяє значну увагу електронним ресурсам - це і піддомен на кожну кафедру, і інтерактивний портал
керування освітнім процесам. Однак така кількість має недоліки щодо їх адміністрування, а саме - підтримки
інформаціїї в актуальному стані. Так, повністю відсутні дані про ключових осіб освітнього процесу - структуру
кафедри, викладачів, посадові особи, тощо. Ігнорування цієї функції може спричиняти проблеми в випадку пошуку
потрібного викладача або особи, що відповідає за конкретну сферу діяльності. Заклад проводить організаційні ввідні
події на першому курсі, але за умови швидкого плину змін в освітньому середовищі, інформація, що надана в усному
форматі, швидко забувається та губиться. Слід відзначити, що інформація про дану освітню програма присутня у
повному обсягу, дає чітке розуміння про її проведення, а тому за даним критерієм недоліки, які б потрібно було б
виправляти впродовж року, - відсутні.

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.
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не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

Необхідно зазначити, що так звана “відкрита зустріч”, яка була запланована згідно погодженої програми візиту на
30.10.20р. по суті не відбулась через технічну помилку, допущену закладом вищої освіти, який невірно вказав в
оголошенні дату та час її проведення. Після виявлення факту помилки дана зустріч (за погодженням з
Національним агентством) була перепланована, про що були надіслані нові посилання згідно встановленого
порядку, в тому числі і закладу освіти. Проте й виправлене оголошення містило помилку, оскільки в ньому було
залишено старе посилання на конференцію, яке вже стало неактуальним. І лише завдяки контролю експертної
групи над даним питанням було зроблене оголошення з вірно вказаними реквізитами відкритої зустрічі, яка була
проведена 31.10.20р. згідно зміненої програми візиту. Проте, на жаль, бажаючих до неї приєднатися не виявилося.

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 E

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою E

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

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 умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Програма онлайн експертизи
(1151_АС-

20)_змінена_дляНА_CORR.pdf

wYKymEEhyKTeZjskby7Jk8C39bZNxMvlZaEwtdD0I
HQ=

Додаток Інклюзивне навчання.pdf kFbXgD4MwStFUZF78hsYXNFVrJJO5wJWeHevfsz
EEPs=

***
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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

Підтиченко Олександр Владиславович

Члени експертної групи

Петрів Роман Іванович

Шкрабак Сергій Олександрович
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