
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 36209 Хімічні технології та інженерія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

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 36209

Назва ОП Хімічні технології та інженерія

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія

Cпеціальність 161 Хімічні технології та інженерія

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 Знак Зеновій Орестович, Кануннікова Надія Олександрівна,
Коваленко Ігор Леонідович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 15.10.2020 р. – 17.10.2020 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%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D
0%86_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D
0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%
BD%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C
%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%
D0%BC%D0%B8_161_%D0%BC.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.kname.edu.ua/images/Files/2019/NaukMetodRada/%D0%93
%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA_%D0%B2%D1%96%D0%B7%D
0%B8%D1%82%D1%83_%D0%95%D0%93_161_15-17.10.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:
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відсутні

II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Мету ОП сформовано з урахуванням специфіки галузі. Структура та зміст ОП відповідає Стандарту. Враховано
міжнародний та вітчизняний досвід, а також вимоги та пропозиції стейкголдерів під час формування та аналізу
освітньої програми. Правила вступу до ЗВО, а також необхідні положення (окрім про визнання результатів
навчання, отриманих у неформальній освіті) розміщено на офіційному сайті Університету. Усі наведені документи
чітко сформульовані, не допускають двозначного тлумачення; вони були зрозумілими абітурієнтам, що готувались
до вступу у цей ЗВО. Форми та методи навчання відповідають принципам академічної свободи та
студентоцентрованого підходу. Детальний аналіз результатів опитування здобувачів доступний для всіх учасників
освітнього процесу. Система оцінювання здобувачів в цілому є чіткою та зрозумілою, контрольні заходи є
валідними, заздалегідь доведеними до учасників процесу. Документи, які регламентують форми контрольних
заходів та критеріїв оцінювання наявні у відкритому доступі. Людські ресурси відповідають вимогам та
забезпечують якість навчання. Освітнє середовище – комфортне. Достатні умови для навчання осіб із особливими
освітніми потребами. Сучасна матеріально-технічна база дозволяє досягнути визначених програмних результатів
навчання. Внутрішня система забезпечення якості регламентована відповідним стандартом ЗВО і є дієвою.
Прозорість і публічність діяльності ЗВО відповідають вимогам. Особливістю ОП є те, що вона створювалась
виходячи з потреби роботодавців у висококваліфікованих спеціалістах, тобто у формування змісту ОП беруть
постійну участь роботодавці.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Активне залучення роботодавців до формування та реалізації ОП. Виконання лабораторного практикуму
реалізується на реальних об’єктах та у відповідності з сучасними вимогами виробництва. Залучення роботодавців до
обрання тем кваліфікаційних робіт. Існуюча та дієва практика матеріального заохочення кращих викладачів за
результатами щорічного рейтингу. Практика стимулювання до підвищення рівня знання викладачами англійської.
Гарною практикою є функціонування в університеті Центру розвитку для дітей ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, де
викладачі та студенти можуть залишити власну дитини на деякий час з професійними педагогами. Активна участь
керівництва у вирішенні соціальних проблем молодих науковців – участь університету в регіональних програмах
пільгового кредитування житла. Достатні умови для навчання осіб із особливими освітніми потребами. Позитивною
практикою можна вважати: те, що низка здобувачів освіти працюють за фахом на підприємствах галузі, що вказує
на цілеспрямованість ОП. Активна робота студентського самоврядування - «Студентський сенат».

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкими сторонами є достатньо чітка та прозора процедура визнання результатів неформальної освіти. Відсутність
на сайті адреси для листування, щодо зауважень та пропозицій від стейкголдерів для покращення ОП. Відсутність
психологічної служби для здобувачів та викладачів. Недостатнє залучення здобувачів до реалізації наукових
міжнародних проектів. Відсутність участі викладачів та здобувачів у програмах наукової та академічної мобільності.
Рекомендовано покращити рівень інтернаціоналізації та забезпечити більш активне залучення здобувачів до
реалізації міжнародних наукових проектів; розробити програми професійного стажування, академічного обміну та
стажування за фахом зі спорідненими закордонними установами та закладами освіти, для можливості їх реалізації
по закінченню карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією. Реалізувати можливість участь у міжнародних
проєктах та заходах професійного, викладацького та академічного підвищення кваліфікації в режимі вебінарів, он-
лайн тренінгів тощо та участі у програмах наукової та академічної мобільності; необхідне доопрацювання
Положення та чіткої процедури визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; ввести в
практику проведення анкетування питання щодо наявності конфліктних ситуацій за результатами оцінювання;
забезпечити можливість надійного зворотного зв’язку, в тому числі, анонімного, щодо покращення якості ОП та
функціонування системи ВСЗЯ. Гарною практикою, що призведе до удосконалення якості ОП, може стати
включення здобувачів освіти до групи забезпечення ОП.

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

В ОП чітко сформовано цілі, що повністю відповідають місії ЗВО. Зокрема головною метою ОП є підготовка
фахівців, які спроможні розробляти, корегувати та оптимізувати технології виробництва хімічних речовин та
матеріалів залежно від сфери застосування, здатні досліджувати їх властивості, впроваджувати та аналізувати
методи синтезу, контролю технологічних процесів хімічної технології та інженерії
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/ECTS/Magistr/2020/М_161_ХТтаІнж_укр_2020.pdf; ОП розроблена
відповідно до положення
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf). Вона корелює з
місією ЗВО «Підготовка висококваліфікованих кадрів для регіонального розвитку та міського господарства» та,
зокрема, стратегічній цілі «Досконалість освіти», яка включає в себе якість, глибину та актуальність навчання …
с т у д е н т і в … » (Місія та стратегія ЗВО розмішена на сайті ХНУМГ
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.). Наприклад, вказана стратегічна ціль може бути досягнений такими шляхами: -
забезпечення наявності всіх необхідних ресурсів для організації освітнього процесу (в ОП чітко вказано усі ресурси
для забезпечення реалізації програми, зокрема, кадрове забезпечення (наявність на кафедрі колективу
кваліфікованих науково-педагогічних працівників, до якого входять доктори та кандидати наук, професори,
доценти, член Української асоціації хімічної та харчової інженерії СFE–UA як структурної складової частини
Європейської федерації хімічної інженерії EFCE; усі викладачі кафедри мають потужний практичний досвід в галузі
хімічної технології); матеріально-технічне забезпечення (аудиторний фонд: 9 навчальних аудиторій, з яких 4
оснащені стаціонарним мультимедійним обладнанням; лабораторія лаків, фарб та лакофарбових покриттів PVC-Lab
для досліджень за європейськими стандартами; 3 лабораторії регіонального центру кераміки «CENTRE CERAMIC
LABORATORY»; 2 спеціалізовані комп’ютерні лабораторії. Сучасний стан аудиторій та лабораторій було
продемонстровано експертній групі під час онлайн екскурсії з відповідними коментарями НПП); інформаційне та
матеріальне забезпечення продемонстровано під час онлайн екскурсії, навчально-методичні матеріали розміщені на
сайті наукової бібліотеки (http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/), в тому числі у залі інформаційного сервісу,
обладнаному комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет та локальної мережі Університету, у цифровому
репозиторії ( http://eprints.kname.edu.ua, на порталі Центру дистанційного навчання http://cdo.kname.edu.ua/); -
розвитку професійних контактів з провідними навчальними та дослідницькими центрами в галузі підготовки
науково-педагогічних кадрів Отже, цілі освітньої програми у повній мірі відповідають місії та стратегічним цілям
ЗВО.

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

У ЗВО існує практика залучення стейкголдерів – представників різних підприємств та науково-дослідних установ
галузі – до формування цілей, фахових компетентностей та програмний результатів навчання, а також обговорення
ОП. На спільній нараді за участю представників ХНУМГ та стейкголдерів - ПрАТ «Харківський плитковий завод»
(протокол № 5 від 6.06.2019 р.) ухвалили: проводити активне залучення керівників підрозділів до реалізації
програмних результатів навчання ОП на базі ПрАТ ХПЗ; профіль ОП відповідає стратегії ПрАТ ХПЗ; було
рекомендовано доповнити фахові компетентності та програмні результати навчання; залучити магістрантів до
практичної діяльності ПрАТ ХПЗ у напрямку розвитку інноваційної діяльності
(https://chem.kname.edu.ua/images/161M/Stakeholders/Obgovorennya/Obgovorinnya_OPP_HPZ.pdf).На спільній
нараді НДУ Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» та кафедри хімії та інтегрованих
технологій ХНУМГ (протокол № 4 від 3.06.2019 р.) ухвалили проводити підготовку фахівців за спеціальністю 161, а
також відмітили, що освітньо-професійна програма відповідає пріорітетам розвитку НДУ; рекомендували внести в
ОП по одному пункту фахових компетентностей та програмних результатів; організувати науково-дослідну роботу
студентів та аспірантів (https://chem.kname.edu.ua/images/161M/Stakeholders/Obgovorennya/Ukr_NDI_ep_1.pdf).За
підсумками «Круглого столу «Перспективи, напрямки й динаміка напряму підготовки зі спеціальності 161 «Хімічні
технології та інженерія», в якому взяли участь представники ХНУМГ, НТУ «Харківський політехнічний інститут»,
ДУ «Український державний хіміко-технологічний університет», НДІ «УКРНПЕП», ННЦ «Харківський фізико-
технічний інститут», НУЦЗУ ст. викл. Христич О., протокол № 1 від 7 липня 2019 р. прийнято рішення про
подальше поліпшення професійної підготовки фахівців, акцентування уваги тематики лекційних та лабораторних
занять у напрямку створення інноваційних хімічних матеріалів та практичної реалізації при проведенні
лабораторних та практичних робіт
(https://chem.kname.edu.ua/images/161M/Stakeholders/Obgovorennya/Kruglyi_stil.pdf). Результати роботи Круглого
столу було обговорено на засіданні кафедри (Протокол № 5 від 15.11.2019).
(https://chem.kname.edu.ua/images/161M/Stakeholders/Obgovorennya/kafedra/Protokol_5.pdf).Окрім того, під час
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проведення фокус-зустрічей із роботодавцями та здобувачами вищої освіти було встановлено, що цілі та програмні
результати ОП було сформовано за безпосередньої їх участі, тобто потреби цих сторін відповідають цілям ОП
(наприклад,
https://chem.kname.edu.ua/images/161M/Stakeholders/Obgovorennya/Ukr_NDI_ep_1.pdfhttps://chem.kname.edu.ua/i
mages/161M/Stakeholders/Obgovorennya/Kruglyi_stil.pdfhttps://chem.kname.edu.ua/images/161M/Stakeholders/Obgov
orennya/kafedra/Protokol_11.pdf). Зокрема, це підтверджується тим, що частина студентів працює на профільних
підприємствах, що дало змогу чітко сформувати програмні результати навчання.

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.

Під час проведення зустрічей з гарантом ОП та роботодавцями встановлено, що під час формування цілей та
програмних результатів навчання ОП, враховано тенденції розвитку спеціальності та ринку праці. Зокрема,
роботодавці (ПрАТ «Харківський плитковий завод», ПАТ «Трест Житлобуд-1» та інші), відмічали, що у регіоні
спостерігається інтенсивний розвиток підприємств цієї галузі, який відповідає сучасним європейським тенденціям.
Тематика кваліфікаційних магістерських робіт формується з урахуванням побажань роботодавців, а також за
пропозиціями самих здобувачів вищої освіти. Лабораторний практикум студентів включає розроблення нових та
аналіз сучасних матеріалів для потреб галузі. Врахування сучасних тенденцій розвитку ринку було обговорено під
час спільних нарад та за рахунок співпраці з численними вітчизняними підприємствами (ПАТ «Трест Житлобуд-1»,
ТОВ «Альт-С», ТОВ Фірма «Фронт», ПрАТ «Харківський плитковий завод» тощо, а також «EMO FRITE» company
(Словенія). У зв`язку з інтенсивним розвитком галузі зараз спостерігається стійкий дефіцит високо кваліфікованих
фахівців в будівельній галузі, передусім, в сфері виробництва емалей, лако-фарбових покрить тощо. Під час
розроблення ОП було проаналізовано відповідні ОП споріднених кафедр вітчизняних ЗВО (Національного
університету «Львівська політехніка», ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», НТУ
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського), а також іноземних ЗВО, зокрема, Ризького технічного
університету (Латвія), Массачусетського технологічного інституту (США).

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.

Зміст освітньої програми повністю відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні технології та
інженерія» галузі знань 16 «Хімічна технологія та біоінженерія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/08/05/161-khimichni-
tekhnologii-ta-inzheneriya-magistr.pdf) і дає змогу досягнути результати навчання та набуття здобувачами освіти
загальних і фахових компетентностей, визначених стандартом. Це підтверджується тим, що здобувачів та
випускників цього ЗВО охоче працевлаштовують на підприємствах та закладах галузі на посади інженерних на
наукових працівників.Програмні результати навчання, наведені в ОП, відповідають програмним результатам,
наведеним у стандарті вищої освіти за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». Наприклад, ПРН-1
(Застосувати знання і розуміння з хімії для вирішення якісних та кількісних проблем на хімічному виробництві)
відповідає ПР1; ПРН-5 (Здійснювати патентний пошук та обробляти науковотехнічну інформацію; самостійно
складати заявку на винахід та оформляти супутні документи для їх подачі з метою отримання патенту.
Використовувати нормативно-правові документи, наукову, патентну та іншу літературу при проведенні патентного
пошуку.) відповідає ПР2 ; ПРН-8 (Проводити техніко-економічні розрахунки ефективності та безпечності проектно-
конструкторських рішень та їх наслідків на коротко- та довгострокову перспективу, застосовувати методи
математичного моделювання та оптимізації при розробленні науково-технічних проектів.) відповідає ПР4.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Мету ОП сформовано з урахуванням специфіки галузі. Враховано міжнародний та вітчизняний досвід, а також
вимоги та пропозиції стейкголдерів під час формування та аналізу освітньої програми. Позитивною практикою
можна вважати те, що низка здобувачів освіти працюють за фахом на підприємствах галузі, що вказує на
цілеспрямованість ОП.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 1.
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Освітню програму було запроваджено нещодавно (2019 р.). Рекомендовано корегування ОП надалі варто проводити
з урахуванням пропозицій, сформованих випускниками.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Вирішальним при оцінювання та встановленні рівня відповідності стало те, що ОП має чітко сформовані цілі та
мету, відповідає стандарту вищої освіти зі спеціальності 161, сформована з урахуванням досвіду розроблення
споріднених ОП у вітчизняних та іноземних ЗВО, а також пропозицій роботодавців. Вказані вище недоліки, які
легко усуваються під час подальшої реалізації ОП, є несуттєвими.

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).

Освітня програма, затверджена Вченою радою ХНУМГ (протокол № 13 від 27 серпня 2020 р.) і введена в дію з 01.09
2020 р. (наказ № 233-01 від 28.08. 2020 р.) характеризується чіткою структурою; освітні компоненти ОП пов`язані
між собою з утворенням чіткої логічної структури. Обсяги освітніх компонент, спрямованих на формування
компетентностей, визначених СВО, та дисциплін за вибором становлять 67 і 23 % відповідно. Зокрема, ОП
гармонійно поєднує дисципліни теоретичної та практичної підготовки, а також науково-дослідну роботу,
виконанням курсових робіт та проектів, проходженням практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи на
фаховому підприємстві галузі або науковій установі, а також виконанням магістерської кваліфікаційної роботи.
Логічність структури ОП підтверджується тим, що, наприклад, у першому семестрі вивчають дисципліни «Теорія та
практика одержання хімічних речовин і матеріалів», «Якість сировини та продукції хімічних технологій», «Енерго-
та ресурсозбереження у хімічних виробництвах», які є базовими для подальшого вивчення спеціальних дисциплін,
зокрем, «Хімічні технології одержання лакофарбових покрить», «Хімічні технології архітектурно-будівельної та
технічної кераміки». Такі дисципліни, як «Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії» та «Інноваційні
технології у виробництві хімічних речовин і матеріалів» логічно передують вивченню дисциплін «Нові полімерні
композиційні матеріали спеціального призначення» та «Нові керамічні та скломатеріали спеціального
призначення». Змістові модулі, з яких складаються вказані вище дисципліни, як виявлено під час аналізу ОП, у
повній мірі відповідають логіці підготовки фахівців спеціальності. Вивчення компонент освітньої програми логічно
закінчується переддипломною практикою та виконанням кваліфікаційної роботи магістра. Аналіз навчального
плану ОП, яка була запроваджена лише у 2019 р., дав змогу встановити, що інформація, подана у відомостях про
самооцінювання, є достовірною; усі освітні компоненти ОП за обсягом та формою підтверджено.

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.

Освітня програма характеризується чіткою структурою; освітні компоненти ОП пов`язані між собою з утворенням
чіткої логічної структури. Зокрема, ОП гармонійно поєднує дисципліни теоретичної та практичної підготовки, а
також науково-дослідну роботу, виконанням курсових робіт та проектів, проходженням практики за темою
магістерської кваліфікаційної роботи на фаховому підприємстві галузі або науковій установі, а також виконанням
кваліфікаційної роботи.

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

Зміст ОП повністю відповідає предметній області відповідно до стандарту спеціальності. Наприклад, здобуття
теоретичних і практичних професійних навичок формується під час вивчення таких дисциплін, як «Теорія та
практика одержання хімічних речовин і матеріалів», «Технологія виробництва хімічних речовин і матеріалів»,
«Якість сировини та продукції хімічних технологій», «Інноваційні технології у виробництві хімічних речовин в
хімічній інженерії», «Інноваційні матеріали та речовини в хімічній інженерії». Ці дисципліни дають змогу
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формувати у здобувачів освіти здатність та навики розв`язання інженерно-технічних завдань з предметної області
спеціальності 161. За результатами спілкування з фокус-групами викладачів і роботодавців, з`ясовано, що
формування освітньої програми та окремих її компонентів відбулось за участю роботодавців. Це запезпечує її повну
відповідність предметній області спеціальності.

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

Вибір освітніх компонент визначений Порядком, який є Додатком до відповідного наказу по ЗВО
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/256-01_08.09.2020_Наказ_про_вибор.pdf).
Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти реалізується завдяки: 1) процедурі вільного
вибору дисциплін, що запроваджена у ЗВО; при цьому обсяг дисциплін за вибором в ОП складає не менше 25% від
загального обсягу. Вибіркові дисципліни сформовані в блоки, а також професійних дисциплін. Вони призначені для
забезпечення фахових компетентностей, з яких здобувач вибирає визначену їх кількість; 2) участі у програмах
академічної мобільності; 3) диференціації завдань до самостійної роботи студентів; 4) формування планів
індивідуального навчання студентів.

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

Практична підготовка магістра забезпечує набуття низки компетентностей, наприклад: загальних (ЗК-2 ); фахових
(ФК-1 , ФК-4 ,ФК-6 тощо). Ця підготовка забезпечує набуття таких ПРН: ПРН-4 – Оцінювати технічні та економічні
характеристики результатів наукових досліджень …; ПРН-9 – Вміти обирати і обґрунтовувати вихідну сировину,
матеріали … відповідно до умов хімічного виробництваВ освітній програмі передбачено здійснення практичної
підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок: лабораторних робіт, під час яких проводять синтез та дослідження
матеріалів на замовлення підприємств; екскурсіями на підприємства галузі (у виробничі та лабораторні підрозділи)
та переддипломної практики, яку, зокрема, проходять на цих підприємствах (наприклад, (ПАТ «Трест Житлобуд-1»,
ТОВ «Альт-С», ТОВ Фірма «Фронт», ПрАТ «Харківський плитковий завод», ТОВ «Малинівський склозавод», ТОВ
ТПК «Прімекс»); виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Важливим є те, що виконання курсових проектів
та кваліфікаційних робіти здобувачі виконують за тематикою, запропонованою роботодавцями. Узгодження за
затвердження тематик практики відбувається на засіданні кафедри (зокрема, протокол № 12 від 11.06.2020 р.). Про
набуття відповідних компетентностей здобувачами освіти свідчить їх працевлаштування на вказаних підприємствах.
Проведення практичної підготовки регламентується Положенням
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_практика_compressed.pdf). Під час
зустрічі з фокус-групою здобувачів освіти було з’ясовано, що рівень практичної підготовки за цією ОП високий, що
зумовлене розробленням ОП разом з роботодавцями, проходженням практики на робочому місці. Це дає змогу
випускникам легко працевлаштуватись на підприємствах та дослідницьких організаціях галузі.

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

Набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок у ЗВО є комплексним. Воно досягається за рахунок вивчення
дисциплін, передбачених ОП, під час проходження переддипломної практики. Групова та індивідуальна форми
навчання сприяють формуванню в студентів самоорганізації, проявленню лідерських якостей, відчуття
колективізму та відповідальності. Зокрема, виконання робіт на замовлення підприємств потребує узгодженості дії
студентів у групах, взаєморозуміння, вміння аргументувати точку зору та запропонованого рішення. Соціальні
навички формуються також завдяки участі частини студентів у студентському Сенаті – органі студентського
самоврядування, що активно діє в Університеті. Під час проведення фокус-груп з НПП та роботодавцями було
встановлено, що студенти, які навчаються за цією ОП, є комунікабельними, незакомплексованими, вміють
налагоджувати контакт, як всередині студентського колективу чи команд, так і з виробничниками під час
проходження практики на підприємствах галузі. Отже, під час навчального процесу студенти успішно опановують
soft skills навички як одні з програмних результатів ОП.

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

Професійний стандарт відсутній
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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.

Освітня програма за обсягом кредитів ECTS відповідає вимогам законодавства щодо навчального навантаження для
ОКР «магістр» – 90 кредитів (1 кредит – 30 академічних годин); тривалість навчання – 1,4 року; аудиторне
навантаження – 18 годин на тиждень. Самостійна робота складає 1/3-1/2 від загального обсягу дисципліни. Під час
спілкування із фокус-групами викладачів та здобувачів вищої освіти з`ясовано, що обсяг окремих освітніх
компонентів, а також співвідношення годин, відведених на лекційні, лабораторні та практичні роботи, є достатнім
для досягнення програмних рузультатів навчання, тобто досягається збалансований розподіл годин між різними
видами аудиторного навантаження. Окремі з роботодавців зауважили, що можна дещо збільшити кількість годин на
виконання лабораторних робіт.

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

Дуальна освіта за ОП «Хімічні технології та інженерія» не здійснюється, хоча, як відмічалось під час спілкування з
фокус-групою викладачів, навчання містить елементи дуальної освіти, оскільки деякі зі здобувачів вищої освіти
виконують лабораторні та дослідницькі роботи за місцем праці.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Підготовка фахівців здійснюється за ОПП, яка відповідає СВО Структура освітньої програми чітка, вивчення
дисциплін як освітніх компонентів здійснюється в логічній послідовності. Зміст ОП, розробленої за участі
роботодавців, що є позитивною практикою, забезпечує належну підготовку фахівців, зокрема, на підприємствах і
наукових закладах галузі. Загалом освітня програма дає змогу досягнути програмних результатів.

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

Недоліком можна вважати орієнтування тільки на вітчизняні підприємства галузі та відсутність відповідної
траєкторії та «офіційного» статусу дуальної освіти, хоча елементи такої активно реалізуються на ОП.
Рекомендується офіційно запровадити дуальну форму навчання в обсязі, який відповідає саме цій формі здобуття
вищої освіти. Варто переглянути, відповідно до побажань окремих роботодавців, доцільність зміни співвідношення в
обсязі лекційних, практичних і лабораторних робіт.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

ОП загалом відповідає рівню В у контексті критерію 2. Недоліки, наприклад, відсутність дуальної форми освіти, не
суттєві. Загалом освітня програма дає змогу досягнути ПРН. ЕГ вважає, що ОП має перспективи вдосконалення.

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

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

Правила прийому на навчання опубліковано на сайті Університету за посиланням
https://www.kname.edu.ua/images/Files/VSTUP/2020/PP_2020_11_06.pdf. Правила містять чіткі визначення
критеріїв, що не допускають двозначності або різного трактування. Строки прийому заяв та документів, конкурсного
відборута зарахування на навчання, перелік документів, які необхідно подавати при вступі тощо у Правилах вказані
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чітко. При ознайомленні з Правилами прийому виявлено, що будь-яких дискримінаційних положень або обмежень
для абітурієнтів, або ж необґрунтованих привілеїв вони не містить.

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

Програма фахових випробувань для спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» була розміщена на сайті
Університету https://www.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/fakhovi-vyprobuvannia-prohramy-fakhovykh-
vstupnykh-vyprobuvan-dlia-zdobuttia-stupenia-mahistra. Програма враховує особливості освітньої програми
спеціальності «Хімічні технології та інженерія», зокрема містить перелік дисциплін і тем, за якими проводяиться
фахове випробування, а саме: «Основи технології хімічних речовин та матеріалів», «Процеси та обладнання
хімічних виробництв, «Контроль якості продуктів». На етапі вступу здобувач може обирати спеціалізацію, за якою
складатиме вступне випробування.

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.

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, здійснюється згідно з «Положенням про
організацію освітнього процесу»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та
наукових працівників» (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf). Під
час зустрічі у фокус-групах зі студентами та представниками студентського самоврядування (представниками
студентського Сенату) з`ясували, що здобувачі освіти ознайомлені з порядком і процедурою визнання результатів
навчання в інших ЗВО. За результатами зустрічі зі здобувачами з’ясовано, що потреби в реалізації визнання
результатів навчання в інших ЗВО на цій ОП 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.

Документи, що регулюватимуть порядок і процедуру визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті на теперішній час перебувають на стадії обговорення:
https://www.kname.edu.ua/index.php/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D1%83%D0%
BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%
D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%96%D0%BE%D
1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8/21%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD
%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/39
61%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B
3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B
A%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.
Проте за результатами зустрічей зі здобувачами та викладачами цієї ОП підтверджено, що вони обізнані з такою
можливістю та зацікавлені в її реалізації. Випадків набуття результатів навчання у неформальній освіті здобувачами
цієї ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила вступу до ЗВО, а також необхідні положення (окрім про визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті) розміщено на офіційному сайті Університету. Усі наведені документи чітко сформульовані, не
допускають двозначного тлумачення; вони були зрозумілими абітурієнтам, що готувались до вступу у цей ЗВО.

Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 3.
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Відсутність чіткого механізму реалізації визнання результатів неформальної освіти. Рекомендовано доопрацювати
положення та прозорі механізми визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Правила прийому на навчання за ОП є чіткими, прозорими та враховують особливості самої ОП. ОП взагалом
відповідає рівню В в контексті Критерію 3. Наявні деякі недоліки, які, можуть буи виправлені в короткий термін.
Запланована траєкторія вдосконалення ОП щодо доступу до неї є досяжною та адекватною.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Форми та методи в цілому сприяють досягненню заявлених цілей та ПРН, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Є необхідність доповнення методів оцінювання
за ПРН-7 та ПРН-2. Оскільки ОП реалізується тільки другий рік, опитування здобувачів щодо організації, форм та
методів навчання за цією ОП проводили один раз - в кінці першого ріку навчання, результати обговорені на
засіданні кафедри (протокол №13)
https://chem.kname.edu.ua/images/161M/Stakeholders/Obgovorennya/Protokol_13.pdf, детальний аналіз та висновки
за опитуванням доступні учасникам освітнього процесу за посиланням:
https://chem.kname.edu.ua/images/161M/anonimne_opytuvannia/anonimne_opytuvaannia.pdf Враховано побажання
студентів щодо покращення методичного забезпечення за дисципліною «Охорона праці», збільшений час поза
аудиторного консультування за іншими дисциплінами. Здобувачі реалізують можливість поєднувати навчання з
роботою на профільних виробництвах. Практичні та лабораторні роботи виконуються на реальних об’єктах,
здобувачі обирають тематику майбутніх кваліфікаційних робіт виходячи із поєднання власних інтересів та
виробничих потреб за місцем реалізації. Здобувачі мають вільний доступ та знають де розташована інформація
щодо відповідних ОП, їх обговорення (https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-
khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia) та мають можливість брати участь в
обговоренні і внесенні пропозицій

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).

За інформацією, отриманою під час зустрічі зфокус-групою здобувачів та викладачами, на перших заняттях
відбувається інформування щодо мети, змісту, критеріїв оцінювання та графіку контрольних заходів по кожній
дисципліни. При цьому, всі учасники освітнього процесу мають вільний, своєчасний доступ до інформації щодо
цілей, змісту, ПРН, порядку та критеріїв оцінювання у межах освітніх компонентів у вигляді Робочих програм на
сайті кафедри за посиланнями: https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-
tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/zmist (ОП 2019 року) та
https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-
inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia-opp-2020 (ОП 2020 року), а також вільний доступ до відповідних
ОП, їх обговорення. Мають можливість брати участь в обговоренні та внесенні пропозицій. Дана інформація
пітверджена під час зустрічей з фокус-групою здобувачів та викладачами. Здобувачі виявили обізнаність щодо
джерела та змісту відповідної інформації.

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

ЗВО забезпечує поєднання навчання та досліджень відповідно до другого рівня вищої освіти та мети ОП. Результати
досліджень здобувачів другого року навчання опробовані на міжнародних конференціях (9 тез) та опубліковані в 2
статтях. Кількісні та якісні показники, а також усі лінки –посилання на відповідні публікації висвітлені на сторінці
сайту кафедри (https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-
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inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/konferentsii-mahistriv). Наприклад:
https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/546, https://isg-konf.com/uk/actual-aspects-of-development-in-
the-context-of-globalization/ тощо. Здобувачі 1-го року навчання за ОП ще публікацій не мають.

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

Викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів за результатами власних наукових досліджень і сучасних практик
в галузі. Приклади оновлення змісту освітніх компонентів на даній ОП: було введено в дисципліну «Методологія
наукових досліджень» тему «Стан і напрямки розвитку наукових досліджень в хімічній галузі»; в навчальну
дисципліну «Енерго- таресурсозбереження у хімічних виробництвах» введено тему «Ресурсозабезпеченість хімічної
промисловості України природнимисировинними матеріалами»; були доповнені ЗМ3 «Нанофазні матеріали
спеціального призначення» та розроблено лабораторну роботу «Одержання наноматеріалів на квантових точках»,
Підготовлено ЗМ3 «Високоефективне використання енергоресурсів та утилізація тепла на хімічних виробництвах»;
Було розроблено методику оцінки корозійної активності технологічних середовищ хімічного виробництва сульфату
амонія, що було використано в лабораторних роботах з дисципліни «Технологія виробництва хімічних речовин і
матеріалів»; створений лабораторний практикум «Визначення хімічного складу сировини та продукції хімічних
технологій. Якісний аналіз хімічного складу пігментів. Якісний аналіз білих та синіх неорганічних пігментів»

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

Cаввова О.В. є виконавцем наукової роботи за міжнародним договором № 22881 від 11.05.2018 р. «Використання
стабільних ізотопів для оцінки балансу та якості питних вод у великому місті Східної Європи» (замовник –
Міжнародне агентство з атомної енергії).2.Cаввова О.В., Воронов Г.К. та Фесенко О.І є виконавцями наукової роботи
за договором №DS-С-0000617-KFW«Лабораторні дослідження вмісту азбесту в будівельних матеріалах» між
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та Українським фондом соціальних інвестицій.Уряд Німеччини через Німецький банк
розвитку (KfW) надає УФСІ гранти на відновлення соціально-комунальної інфраструктури у різних областях
України. Зокрема, у 2018-2021 роках УФСІ впроваджує проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ
VI», в рамках якого укладено договір з ХНУМГ. Проект полягає у сприянні розвитку соціальної інфраструктури у
невеликих містах у східній частині України для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Не вдалось з причини
пандемії та карантину реалізувати стажування викладачів та студентів згідно угоди про співпрацю у Словаччині.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання відповідають принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу.
Детальний аналіз результатів опитування здобувачів доступний для всіх учасників освітнього процесу. Виконання
лабораторного практикуму реалізується на реальних об’єктах та у відповідності з сучасними вимогами виробництва.
Поєднання навчання та викладання з науковими дослідженнями. Активність та зацікавленість здобувачів в
результатах навчання.

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

Слабкою стороною є недостатня різноманітність форм контролю за ПРН, відсутність такої форми контролю як
аналітичний огляд за темою. Відсутність доведеної участі здобувачів у імжнародних проектах. Рекомендації:
необхідне більш активне залучення здобувачів до реалізації міжнародних проектів, розширення інтернаціоналізації
досліджень; урізноманітнити форми контролю.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.
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Форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють досягненню заявлених цілей та пПРН, відповідають
вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи. Усім учасникам освітнього процесу
своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація. Забезпечено поєднання навчання і досліджень під час
реалізації ОП. Викладачі оновлюють зміст компонентів. Критерій 4 взагаом відповідає рівню В. Вказані недоліки за
експертною оцінкою відповідності Критерію 4 не впливають на загальну позитивну оцінку.

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

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

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів, які наведено у робочих програмах навчальних
дисциплін ОП, є чіткими, зрозумілими та регламентовані «Положенням про організацію освітнього процесу»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та «Положенням про дистанційне навчання»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/polozhennja_pro_organisaciyu_distanc_navchannya.
pdf). Контрольні заходи та критерії оцінювання наведені у робочих програмах навчальних дисциплін, які розміщено
на сайті кафедри хімії та інтегрованих технологій і на початку семестру викладачі проводять інформування
здобувачів щодо них. На даній ОП існують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Терміни та
періодичність проведення контрольних заходів відображено у навчальному плані. Кожен рік проводить анкетування
щодо обізнаності форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання. За результатами спілкування із здобувачами
встановлено, що форми підсумкового контролю та критерії оцінювання для них є чіткими і цілком зрозумілими та
заздалегідь доводяться до їх відома.

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

Атестація здійснюється відкрито і публічно у формі захисту кваліфікаційної роботи магістра, що відповідає вимогам
Стандарту вищої освіти магістра зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», затвердженого і введеного в
дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.06.2020 р. №1004. Вимоги до виконання кваліфікаційних
робіт представлені у «Методичних рекомендаціях до виконання кваліфікаційної роботи другого магістерського
рівня» (https://chem.kname.edu.ua/images/Voronov/DP/DR.pdf). Здобувачі мають право вільного вибору напряму
досліджень.

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.

Для забезпечення об’єктивності оцінювання екзаменатора серед правил проведення контрольних заходів є
обов’язкова присутність двох викладачів. Для оцінювання курсових проектів і робіт, звітів із практики
передбачається публічний їх захист у присутності трьох викладачів кафедр. Порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження регламентується «Положенням про організації освітнього
процесу» п.7.2
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf), що передбачає у разі незгоди із оцінкою подати письмову апеляцію до декана факультету. Для розгляду
апеляції або спірних питань створюється апеляційна комісія, яка складається із декана факультету, завідувача
кафедри, викладача та представника студентського самоврядування. Розгляд апеляції здійснюється упродовж шести
календарних днів після її подання. Після чого рішення доводиться до відома здобувача, яке він засвідчує особистим
підписом у протоколі засідання апеляційної комісії. При спілкуванні із здобувачами та представниками
студентського самоврядування з’ясовано, що випадків оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів не було.

4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під
час реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.
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Політика, стандарти і процедура дотримання академічної доброчесності в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
регламентується «Положенням Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ
ім. О. М. Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf), Кодексом
честі Університету
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87
%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96_%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.pdf), «Тимчасовим порядком перевірки
випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі Unplag (2017 р.)»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%
81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA.pdf),
«Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності (2020 р.)
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_pro_komisiyu_etiki.pdf) та є чіткими та
зрозумілими. В університеті роботи студентів перевіряються на плагіат в інформаційній системі Unplug (Unichek).
Нажаль, експертна група перевірити кваліфікаційні роботи на плагіат не змогла тому, що за цією спеціальністю
випускників ще не було. При спілкуванні із здобувачами та представниками студентського самоврядування
з’ясовано, що випадків порушень академічної доброчесності на даній ОП не зафіксовано та запевняють про постійні
бесіди щодо цієї справи. У 2018 році на базі університету для студентів проведено тренінг «Креативність, як основа
твоєї унікальності», а у 2019 році – Інтелектуальну гру «Що? Де? Коли?».

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Позитивною практикою є проведення тренінгів та інтелектуальних ігор для популяризації академічної
доброчесності серед здобувачів. Наявність у відкритому доступі документів, які регламентують форми контрольних
заходів та критеріїв оцінювання.

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

Відсутність проведення анкетування щодо наявності конфліктних ситуацій за результатами оцінювання.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

На встановлення рівня відповідності «В» вирішальним стало наявність в університеті перевірки робіт на плагіат,
проведення заходів щодо популяризації академічної доброчесності, контрольні заходи та критерії оцінювання є
цілком зрозумілими та чіткими, тому експертна група встановила, що дана ОП відповідає критерію 5 та виявлені
недоліки можуть бути усунуті за короткий проміжок часу.

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.

Кадрове забезпечення кафедри- кваліфіковані науково-педагогічні працівники: доктори та кандидати наук,
професори, доценти, член Української асоціації хімічної та харчової інженерії СFE–UA як структурної складової
частини Європейської федерації хімічної інженерії EFCE; усі викладачі кафедри мають потужний практичний досвід
в галузі хімічної технології. Академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних в реалізації ОП відповідає
принципу fitness for purpose і в достатній степені забезпечує досягнення визначених цілей та ПРН. Освітній процес
за ОП забезпечують науково-педагогічні працівники випускової кафедри, що мають базову освіту або наукові
ступені за відповідною або спорідненою спеціальністю та мають досвід професійної діяльності за спеціальністю.
Відповідність викладачів і дисциплін підтверджується наявністю навчально-методичного забезпечення дисциплін,
розробниками яких є відповідні викладачі, участю у виконанні науково-дослідних робіт за тематикою навчальних
дисциплін (Гуріна Г.І., Савова О.В.), відповідних наукових монографій (Воронов Г.К., Абракітов В.Е.), навчальних
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посібників за компонентами(Савова О.В., Воронов Г.К.), конспектів лекцій (Нестеренко С.В.), достатньої кількості
наукових публікацій, в яких відображено результати досліджень, що відповідають професійній діяльності за
дисциплінами (Якість сировини та продукції хімічних технологій, Інноваційні технології у виробництві хімічних
речовин та матеріалів, Енерго та ресурсозбереження у хімічних виробництвах, Теорія і практика одержання
хімічних речовин та матеріалів, Охорона праці, Технологія виробництва хімічних речовин та матеріалів, Інноваційні
матеріали і речовини). Відповідність публікацій та практичної діяльності дисципліні «Методологія наукових
досліджень» (Саввова О.В.) опосередкована, проте забезпечується успішним науковим керуванням та
консультуванням 3 кандидатських дисертацій, офіційним опонуванням кандидатської дисертації та дисертації на
здобуття PhD за спеціальністю 161-хімічні технології та інженерія у жовтні 2020 року, а також роботою у складі
спеціалізованої вченій раді за спеціальністю 05.17.11 – тобто за фахом ОП.

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

Процедури конкурсного відбору викладачів є прозорими і регламентуються «Положенням щодо конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посаднауково–педагогічних працівників Харківського національного університет
міського господарства імені О. М. Бекетова», що є доступним за посиланням
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. За результатами зустрічей з викладацьким складом підтверджено, що усі
викладачі, що працюють за ОП пройшли процедуру конкурсного відбору. Загалом процедури конкурсного добору
викладачів є прозорими і дозволяють обрати кращу кандидатуру для успішної реалізації освітніх компонентів та
всієї ОП.

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

За результатами зустрічей з роботодавцями та здобувачами на фокус-групах незалежно підтверджена участь
роботодавців в організації освітнього процесу. В тому числі, проведення лабораторних практикумів (ПрАТ
«Харківський плитковий завод»), консультації при виконанні дослідницьких робіт(Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем), участь у формуванні освітнього контенту (пропозиції по формуванню та наповнення
дисциплін вибору студентів – ТОВ «Фірма Фронт» - «Спеціальні методи досліджень структури композиційних
матеріалів», та «Природоохоронні технології виробництва»), виконання лабораторних робіт на реальних об’єктах та
проведення занять на промислових базах (ТОВ «Фірма Фронт», ПрАТ «Харківський плитковий завод»).

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

ОП має практичне спрямування і характеризується тісною співпрацею з роботодавцями, які є також
професіоналами практиками. Зокрема спеціалістом ПрАТ «ХПЗ» Покроєвою Я.О. проводяться лабораторні роботи
та консультування за курсами «Структура та властивості керамічних матеріалів» та «Хімічні технології
архітектурно-будівельної та технічної кераміки».

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

ЗВО сприяє професійному розвитку через власні програми рейтингування діяльності викладачів з матеріальним
заохоченням викладачів, що мають найкращі показники рейтингу, публікативної активності та наукометричних
показників. Що підтверджено зустрічами з НПП, адміністративним персоналом, керівництвом ЗВО. Забезпечується
вчасне підвищення кваліфікації, що 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%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0
%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1
%86%D1%96%D1%97_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0
%9D%D0%9F%D0%9F_%D0%A5%D0%9D%D0%A3%D0%9C%D0%93_%D1%96%D0%BC._%D0%9E.%D0%9C._%D0%9
1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_compressed.pdf. Даних про стажування відповідно
до програм мобільності викладачів та науковців немає. Моніторинг якості викладання – через взаємовідвідування
занять та опитування студентів. В ЗВО поширена практика показових та відкритих занять кращими викладачами.
Експертам наданий для ознайомлення графік на 2020-2021 н.р. де внесено, серед інших, проведення відкритих
лабораторних занять співробітником кафедри к.т.н. Смирновою Ю.О.
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6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Підвищення викладацької майстерності реалізуються через курси «Теорія і практика роботи в Moodle»- наданий
сертифікат та свідоцтво про підвищення викладацької майстерності Коненко В.В. Також стимулюється покращення
рівня володіння іноземними мовами– представлені зразки внутрішніх сертифікатів ЗВО (англійська). Реалізована
та підтверджена у фокус-групах практика матеріального та морального заохочення за результатами роботи та
результатами рейтингу викладача (почесні грамоти ЗВО, звання почесний викладач ХНУМГ та почесний професор
ХНУМГ)

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Залучення фахівців-практиків до реалізації освітних компонентів за ОП. Існуюча та дієва практика стимулювання та
заохочення до розвитку професійної та викладацької майстерності викладачів. Практика матеріального
заохоченння кращих викладачів за результатами щорічного рейтингу. Захоченння до півищення рівня знання
викладачами англійської.

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

Відсутність участі викладачів за ОП в програмах міжнародної академічної та наукової мобільності. Рекомендації:
розробити програми професійного стажування, академічного обміну та стажування за фахом зі спорідненими
закордонними установами та закладами освіти, для можливості їх реалізації по закінченню карантинних обмежень,
пов’язаних з пандемією. Реалізувати можливість участь у міжнародних проєктах та заходах професійного,
викладацького та академічного підвищення кваліфікації в режимі вебінарів, он-лайн тренінгів тощо

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Академічна та професійна кваліфікація викладачів ОП забезпечує досягнення цілей та ПРН. Процедури
конкурсного добору прозорі і забезпечують необхідні умови добору викладачів для якісної реалізації ОП. До
організації та реалізації освітнього процесу залучені роботодавці та професіонали-практики. ЗВО стимулює
розвиток професійної та викладацької майстерності викладачів. Освітня програма загалом відповідає вимогам
критерію 6, встановлені недоліки не є суттєвими і не впливають на якість підготовки здобувачів вищої освіти.
Заплановані перспективи розвитку за критерієм є адекватними та досяжними.

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.

Під час проведення експертизи проведено огляд матеріально-технічних ресурсів та встановлено, що для реалізації
цієї ОП створена достатньо потужна база, яка включає в себе низку спеціалізованих аудиторій та декілька сучасних
лабораторій. Для одержання та вивчення нових матеріалів використовується обладнання, яке наведено у звіті про
самооцінювання. Все це обладнання наявне, відповідає нормам та використовується для реалізації ОП. Всі
лабораторії оснащені мультимедійним обладнанням та комп’ютерною технікою із вільним доступом до мережі
Iнтернет, що значно покращує освітній процес. Здобувачі та викладачі мають вільний доступ до бази даних Web of
Science. На сайті кафедри та у цифровому репозитарії у вільному доступі наявна сучасна фахова література. В
читальному залі бібліотеки є обладнані робочі місця із вільним доступом до Інтернету (Wi-Fi).

2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької
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та/або наукової діяльності в межах освітньої програми.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова забезпечує безоплатний доступ здобувачів вищої освіти до інфраструктури (бібліотека,
читальні та спортивні зали, аудиторний та лабораторний фонд) та інформаційних ресурсів (вільні ліцензії Office 365,
Moodle, корпоративна інформаційна система, база даних Web of Science). Слід відмітити активну роботу
Студенського сенату та Студенської профспілки, які забезпечують сприятливі умови проживання у гуртожитках,
умовах навчання, захист прав та інтересів у відносинах із викладачами та адміністрацією університету,
організовують конкурси, фестивалі, спортивні та інтелектуальні змагання. Здобувачі роботою студентських
організацій задоволені.

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.

Проведені зустрічі із здобувачами, представниками студентського самоврядування та огляд приміщень університету
свідчать про безпечність для життя та здоров’я студентів, що навчаються за даною ОП та повністю дозволяє
задовольнити їхні потреби і інтереси. Лабораторії оснащені сучасними вентиляційними системами, що
підтверджено при огляді в он-лайн режимі. Студенти та викладачі проходять регулярний медичний огляд та
ведуться бесіди щодо здорового способу життя. В університеті чітко визначені процедури та плани евакуації, системи
сповіщення, пожежної безпеки та проводяться регулярно комплексні тренерування з евакуації.

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

При спілкувані із здобувачами та представниками студентського самоврядування встановлено, що в університеті
цілком забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка студентів. На рівні випускової
кафедри здійснюється організаційна, інформаційна та консультативна підтримка щодо організації пов’язаної із
навчанням, а також значну роль відіграє у цьому Центр дистанційного навчання, деканат, Наукова бібліотека.
Здобувачі відповідно до «Положення про порядок призначення і виплати стипендії особам, що навчаються в
ХНУМГ ім.О.М. Бекетова» мають право на видачу соціальної стипендії.Наявна можливість пільгового оздоровлення
студентів. Слід відмітити, як позитивну практику, існування в університеті Центру розвитку для дітей ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова для соціальної підтримки працівників та здобувачів. При спілкувані із адміністрацією та викладачами
виявлено, що в університеті немає психологічної служби та експертною групою рекомендовано взяти до уваги це
питання.

5. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами, що навчаються за освітньою програмою.

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в повній мірі створено умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами. Відповідно до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН В.2.2-
40:2018» в університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп
населення будівлі ХНУМГ ім.О.М. Бекетова». Університет має систему засобів орієнтації та інформаційної
підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики та візуальні елементи доступності (інформаційне табло з
тактильним графічним планом університету та дублюючим шрифтом Брайля та піктограми), наявний санітарний
вузол для людей з інвалідністю, вхідна зона об лаштована пандусом, вхідний тамбур та хол облаштовані
попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та смугами, ліфт у центральному корпусі
адаптований відповідно до норм (наявні піктограми, тактильні смуги, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля).
В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова діє Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших мало мобільних
груп населення. При спілкуванні із викладачами, здобувачами та представниками студентського самоврядування
підтверджено вищезазначене. Для осіб з дітьми облаштовано в університеті кімнату де є можливість на момент
навчання залишити їх на фахівців із цієї справи. Із «Положення про організацію освітнього процесу» та
«Положення про дистанційне навчання» не зрозуміло чи мають особи із освітніми потребами оформити навчання
за індивідуальним графіком або дистанційною формою. Тому експертною группою рекомендовано розробити чітку
процедуру призначення таких осіб.

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.

Експертна група дійшла висновку, що в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова діє чітка і зрозуміла політика і процедура
вирішення конфліктних ситуацій. Політика врегулювання та дотримання етичних норм забезпечується Кодексом
честі та в університеті запроваджена Антикорупційна програма (наказ №385-01 від 20.12.2018 р.), а також утворена
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комісія (наказ №318-01 від 21.10.2019 р.) з оцінки ризиків для запобігання проявів корупційних дій. При
недотримані правил Кодексу честі порушників відраховують із університету. При опитувані здобувачів та
представників студентського самоврядування з’ясовано, що конфліктних ситуацій при реалізації даної ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Сучасна матеріально-технічна база. Наявність в університеті Центру розвитку для дітей ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.
Вільний доступ до бази даних Web of Sciene та сучасної фахової літератури співробітників університету. Достатні
умови для навчання осіб із особливми освітніми потребами, а саме наявність тактильних інформаційних показчиків
та візуальних елементів доступності.

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

Відсутність психологічної служби. Експертною групою рекомендовано ЗВО створити психологічну службу для
підтримки емоційного стану здобувачів. Не прописано чіткої процедури навчання за індивідуальним планом або
дистанційною формою осіб із особливими потребами. Рекомендовано доповнити «Положення про організацію
освітнього процесу» щодо форми навчання осіб із особливими потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Безпечне освітнє середовище, наявність сучасної матеріально-технічної бази, створення достатніх технічних умов
для осіб із особливими потребами, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка все це організовано на
належному рівні. Однак такі недоліки як відсутність психологічної служби та інформації щодо форми навчання осіб
із особливими потребами можливо усунути за короткий проміжок часу. Тому експертна група дійшла висновку, що
критерій 7 взагалом відповідає рівню В.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про
освітні програми: https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf
положень якого дотримується ЗВО. А також «Положенням про моніторинг стейкголдерів щодо якості освіти і
освітньої діяльності»
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%BE
%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8.pdf. Керуючим підрозділом є Навчально-методичний відділ (Рославцев
Д.М). Результати моніторингу та необхідність внесення змін до ОП обговорються та затверджуються на засіданні
кафедри та розширених засіданнях з залученням роботодавців.

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

Здобувачі вищої освіти через анонімне анкетування та можливість внесення відкритих пропозицій долучаються до
процесу періодичного перегляду освітньої програми. ЗВО має надзвичайно активний орган студентського
самоврядування «Студентський сенат», який активно працює в напрямку покращення якості освітнього середовища
та залучається до забезпечення внутрішньої системи якості. За даною ОП, яка реалізується в ЗВО вперше, в кінці
першого року навчання пропозицій до зміни ОП студентами не вносилось. На даний час озвучена пропозиція
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здобувачкою Зозулей Д. щодо внесення в ОП курсу «Синтез плівкотворних матеріалів лакофарбової
промисловості», розгляд цієї пропозиції запланований на найближчих засіданнях кафедри де реалізується ОП.

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

Особливістю даної ОП програми є тісна співпраця з роботодавцями, провідними НУ та підприємствами регіону та
Полтави, а також спрямування на динамічні зміни з метою покращення якості освіти за ОП. Реалізовані відкриті
обговорення та запрошення представників роботодавців до участі у розширених засіданнях кафедри з метою
перегляду ОП. Як приклад можна навести сформовані пропозиції щодо включення до ОП дисциплін «Хімічні
технології архітектурно-будівельної кераміки» (директор з праці та персоналу ПрАТ ХПЗ Острогляд О.Г. ),
«технології виробництва скломатеріалів» (директор з виробництва ТОВ «Малинівський склозавод» Тимощук І.В.),
«Спеціальні методи досліджень структури та властивостей композиційних матеріалів» (Директор ТОВ «фірма
Фронт» Рудень Т.О.), «Нові полімерні композиційні матеріали спец. призначення» (Ахатов Д.Ю.), що відображено в
протоколі засідання кафедри від 04.06.2019. Активна участь та зацікавленість роботодавців в реалізації ОП та у
випускниках ОП за комплексом отриманої інформації підтверджена під час проведених зустрічі з роботодавцями та
спілкуванням з фокус-групою здобувачів цієї ОП, які вже працюють за фахом на відповідних підприємствах.

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

В ЗВО є ГО «Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова»
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_pro_robochi_ta_doradchi_organy/Statut_gromadskoi_organiz_As
ociac_vipuskn_stud_i_dr_hnumg.pdf. Проте за даною ОП випуску ще не було.

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

ЗВО має раціональну систему розподілу відповідальності між структурними підрозділами в процедурі забезпечення
якості вищої освіти. Дієвим координуючим органом в системі забезпечення ВСЗЯ ХНУМГ є Навчально-методичний
відділ, який здійснює розробку нормативно-методичної документації, моніторинг та контроль якості освітньої
діяльності, а також загальну координацію усіх залучених структурних підрозділів ЗВО.

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

За даною ОП попередніх акредитацій не було. ОП вперше проходить акредитацію. Проте система ВСЗЯ університету
адекватно реагує на зауваженння щодо зовнішніх акредитацій інших ОП. Наприклад, було враховано рекомендації
ГЕР за ОП «Нафтогазова інженерія та технології» щодо оновлення «Положення про екзаменаційну комісію …» Було
створено нове положення, яке доступне за посиланням:
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%95%D0%9A_2020_compressed.pdf.

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

В ЗВО сформована культура якості яка позитивно впливає на розвиток та освітню діяльність за цією програмою. До
процедур внутрішнього забезпечення якості ВО залучені усі учасники освітнього процесу, що підтверджується
результатами зустрічей з представниками самоврядування, здобувачів ВО, викладачів, членами адміністрації ЗВО,
залученими до системи ВСЗЯ. Система ВСЗЯ університету реагує на зауваження та поради отримані під час
акредитації інших ОП.. Пропагуються та поширюються принципи академічної та наукової доброчесності, в тому
числі реалізується робота Наукової бібліотеки з інформування та здійснення занять зі здобувачами щодо політики
академічної доброчесності. На рівні керівництва ЗВО академічна спільнота заохочується до покращення якості ОП.
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Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Сильною стороною є максимальне залученння стйкхолдерів до процесу перегляду ОП та інших процедур
забезпечення якості ВО. На рівні керівництва ЗВО академічна спільнота заохочується до покращення якості ОП.
Гарною практикою є послідовна та дієва робота керівництва з покращення якості освітнього середовища, участь у
вирішенні деяких соціальних проблем, що опосередковано позитивно впливає на покращення якості освітнього
процесу.

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

Слабкою стороною є відсутність моніторингу викладацької майстерності через опитування студентів типу
«Викладач очима студентів». Рекомендація: гарною практикою, що призведе до удосконалення якості ОП, може
стати включення здобувачів освіти до групи забезпечення ОП.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зобувачі безпосередньо та через Студентський сенат залучені до процесу перегляду ОП та інших процедур
забезпечення її якості. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги. Роботодавці безпосередньо залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми.В ЗВО сформована культура якості яка позитивно впливає на
розвиток та освітню діяльність за цією програмою. ОП загалом відповідає вимогам якості за критерієм 8. Є певні
недоліки, що не є надто суттєвими.

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.

Правила і процедури, що регулюють права та обов’язки учасників освітнього процесу університету зазначено в
основних нормативно-правових актах ЗВО, а саме: Статут ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, Положення про організацію
освітнього процесу, Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
Колективний договір ХНУМГ ім. О.М. Бекетова на 2017-2020 роки, Положення про систему забезпечення якості
освітньої діяльності вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, які знаходяться у відкритому доступі на офіційному
сайті в розділі «Нормативна база». Експертна група дійшла висновку, що наведені нормативні документи є чіткими,
зрозумілими, доступними та дотримуються під час реалізації даної ОП. В ХНУМГ немає процедури порядку
визнання результатів навчання, отриманих здобувачами у системі неформальної освіти, але ЗВО працює у цьому
напрямі та на даний момент вже розроблено проект, який представлено на громадське обговорення
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/управління-та-структура/управління-та-дорадчі-органи/21-
управління-та-структура/3961-громадське-обговорення-проектів-документів).

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.

При спілкуванні із викладачами було з’ясовано, що проект ОП було оприлюднено завчасно на офіційному сайті
університету(https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-
inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia-opp-2020). Однак не було вказано адресу на яку мали надходити
зауваження та пропозиції зацікавлених сторін, але для обговорення ОП було проведено декілька круглих столів із
такими організаціями, як ПрАТ «ХПЗ», НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», ТОВ
«Малинівський склозавод», ТОВ ТПК «Прімекс», Emo-Frite та деякими провідними науковцями
(https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-
inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia). При спілкуванні із стейкголдерами (роботодавцями), а саме
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представниками вищенаведених організацій підтверджено, надання їм проекту для внесення своїх пропозицій та
аналізу.

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.

На офіційному сайті ХНУМГ ім. О.М. Бекетова оприлюднено ОП (https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-
profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia-opp-2020),
навчальний план (https://chem.kname.edu.ua/images/161M/OP/2020/NP_M_st_2020.pdf), робочі програми
навчальних дисциплін (https://chem.kname.edu.ua/index.php/uk/osvitno-profesiina-prohrama-khimichni-tekhnolohii-
ta-inzheneriia/mahisterskyi-riven-osvity/obhovorennia-opp-2020). Ці документи містять достовірну інформацію про
ОП із урахуванням цілей, очікуваних результатів навчання та компонентів та обсяг достатній для інформування
відповідних стейкголдерів.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Наявність у відкритому доступі та прозорість основних нормативно-правових документів і процедур необхідних для
реалізації освітнього процесу.

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

Відсутність на сайті адреси для листування, щодо зауважень та пропозицій від стейкхолдерів для покращення ОП.
Рекомендовано забезпечити можливість надійного зворотного зв’язку, в тому числі, анонімного, щодо покращення
якості ОП та функціонування системи ВСЗЯ

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ОП має достатній рівень узгодженості за критерієм 9 та вищезазначені недоліки не є суттєвими та не
перешкоджають реалізації процесу навчання студентів та досягнення мети..

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується
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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

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

дані відсутні
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V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B

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

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси B

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Додатки до звіту:
Відсутні

***

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

Документ підписаний кваліфікованими електронними підписами.

Керівник експертної групи

Коваленко Ігор Леонідович

Члени експертної групи
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Знак Зеновій Орестович

Кануннікова Надія Олександрівна
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