
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

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

Освітня програма 37395 Геодезія та землеустрій

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

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

ГЕР - галузева експертна рада

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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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

01.04.2022 р. Справа № 1852/АС-21

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 19 "Архітектура та
будівництво" у складі:

Товбич Валерій Васильович – головуючий,

Бродко Оксана Антонівна,

Бурак Костянтин Омелянович,

Волкова Вікторія Євгенівна,

Гамеляк Ігор Павлович,

Дорошенко Юрій Олександрович,

Плугін Андрій Аркадійович,

Ремізова Олена Ігорівна,

Семко Олександр Володимирович,

Серант Остап-Михайло Володимирович,

Третяк Корнилій Романович,

Турченюк Василь Олександрович,

за участі запрошених осіб:

Мамонов Костянтин Анатолійович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

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

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37395

Назва ОП Геодезія та землеустрій

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію.

За – 12, Проти – 0

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

На думку ГЕР
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 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми

 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

Освітньо-наукова програма “Геодезія та землеустрій” має чітко сформульовані цілі, які повною мірою відповідають
місії та стратегічним цілям розвитку Харківського національного університету міського господарства ім.
О.М.Бекетова. Цілями ОНП є формування фахівця, науковця, викладача спроможного вирішувати складні прикладні
проблеми в галузі геодезії та землеустрою.

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

Згідно звіту ЕГ у формуванні цілей та програмних результатів навчання ОНП було враховано позиції та інтереси усіх
стейкголдерів.

1.3 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

Погоджуюсь з висновком ЕГ що цілі освітньої програми та програмні результати навчання ОНП враховують сучасні
тенденції розвитку в сфері земельного адміністрування, експертної діяльності з оцінки землі та нерухомого майна,
моніторингу стану земель. В ОНП врахований галузевий та регіональний контекст.

1.4 Освітня програма дає можливість 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 мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
для відповідного кваліфікаційного рівня

За відповідною спеціальністю та рівнем освіти затверджений стандарт відсутній. Програмні результати навчання
формують інтегральну компетентність, яка тільки частково дозволяє і розв’язувати комплексні проблеми в галузі
геодезії та землеустрою.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E
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Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Загальний обсяг освітньої складової ОНП – 45 кредитів ЄКТС, що відповідає вимогам до навчального навантаження
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, визначеним част.6 статті 5 Закону України «Про вищу освіту» з
нормативним строком підготовки доктора філософії 4 роки (стандарт вищої освіти відсутній), де для третього рівня
вищої освіти передбачено 30-60 кредитів ЄКТС.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

ЕГ аргументовано звернула увагу на те що зміст ОНП “Геодезія та землеустрій” має вузько обмежений напрям і
орієнтований виключно на земельне адміністрування з використанням ГІС, що абсолютно позбавляє здобувачів
доктора філософії забезпеченням формування фахових компетентностей в галузі геодезії та землеустрою. Зазначена
тематична спрямованість ОНП, яка пов'язана із орієнтиром на земельне адміністрування та ГІС, більше
кореспондується у сфері земельних відносин зі спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”. У
відповіді ЗВО по цьому зауваженню стверджується, що визначені ЕГ відсутні напрями інженерної геодезії, космічної
геодезії, геодезичної метрології, земельного кадастру, землеустрою та землевпорядного проектування) представлені у
діючій ОНП в межах ОК-7 Системний курс геодезії…Це єдиний геодезичного спрямування курс. Про те аналізуючи
оприлюднену на сайті кафедри робочу програму цього курсу можна виявити певні незрозумілі речі: 1. Мета
дисципліни: дати поглиблені знання з системного, узагальнюючого курсу галузі сучасної геодезії, які ґрунтуються на
міцній експериментальної і теоретичної основі, новітніх досягненнях сучасної науки. При цьому автор РП у лекційній
темі №3. «Структура геодезичної науки і знання» чомусь розглядає в основному питання пов’язані з полярною,
циліндричною та сферичною системами координат і перетворень між ними? Ці питання є предметом шкільних курсів
геометрії. При цьому чомусь забута декартова і сфероїдальна система координат, які широко застосовуються у
геодезії. 2. Лекційні курси наповнені голослівними темами з невідомим змістом. Методичне забезпечення Системний
курс геодезії : дистанційний курс [Електронний ресурс] / В. О. Пеньков ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М.
Бекетова. https://cdo.kname.edu.ua/ course/view.php?id=219 Посилання не є діючим, а у переліку електронних курсів
кафедри цей курс відсутній. 3. Незрозумілою є послідовність лекційних тем «Принципи і перспективи розвитку
геодезії. Визначення параметрів перетворення координатних систем. Динамічний метод космічної геодезії.
Фундаментальне рівняння динамічного методу» Крім цього останні дві теми є базовими у курсі супутникової геодезії
на третьому курсі бакалаврату. 4. Несподіваним є перелік рекомендованої методичної та наукової літератури : це
навчальні посібники для студентів ОКР, бакалавр та молодший спеціаліст та російський журнал Науки о Земле – Geo-
Science. Не вже здобувачі наукового ступеня доктора філософії повинні черпати знання з посібників для ОП
молодшого спеціаліста та початкових курсів бакалаврату та знайомитись з останніми тенденціями розвитку сучасної
геодезії і землеустрою у маловідомому російському журналі, який не індексується загально визнаними світовими
наукометричними базами. 5. З голослівних тем практичних занять (для прикладу Умови єдності і системності
оточуючого простору) неможливо зрозуміти чим займаються здобувачі доктора філософії і як використовують
геодезичні прилади які забезпечують ОК.

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

Зміст ОНП в цілому відповідає предметній області спеціальності «Геодезія та землеустрій», проте не охоплює її
достатньою мірою; більшість напрямів спеціальності геодезії та землеустрою (інженерної геодезії, космічної геодезії,
геодезичної метрології, земельного кадастру, землеустрою та землевпорядного проектування, в т.ч робочого, охорони
земель тощо) залишається поза увагою викладачів та аспірантів.

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

Здобувачі мають можливість для реалізації свого права на вибір запропонованих навчальних дисциплін після
ознайомлення із освітньо-науковою програмою та навчальним планом. Індивідуальний вибір дисциплін аспірантами
є обмежений і не охоплює більшості сфер сучасної геодезії.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

При формуванні освітньо- наукової програми з 2021 року передбачено науково-педагогічну практику у якості
освітньої практично орієнтованої компоненти обов’язкового циклу дисциплін. Практична підготовка здійснюється
через набуття практичних навичок під час виконання освітньої і наукової складової ОНП; виконанням практичних
завдань під час занять. Хоча зі змісту робочих програм курсів технічного спрямування незрозуміла тема практичних
занять.(Системний курс геодезії, Сучасні технології геоінформатики, фотограмметрії та дистанційного зондування).
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2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

ЕГ підтверджує наявність умов для набуття здобувачами соціальних навичок (soft skills).

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 193
«Геодезія та землеустрій» відсутній.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

З аналізу ОНП, навчального плану, та звіту ЕГ встановлено, що обсяг освітньої програми та окремих освітніх
компонентів в цілому є відповідним для досягнення цілей та програмних результатів навчання.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

ОНП «Геодезія та землеустрій» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти не передбачає
навчання за дуальною формою освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому до аспірантури та докторантури є чіткими та зрозумілими, не містять дискримінаційних положень
та оприлюднені на офіційному веб-сайті університету.

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

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури ХНУМГ імені О. М. Бекетова в 2021 році враховують
особливості освітньо-наукової програми.

3.3 Визначено 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 яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти у повній мірі регулюється: Правилами прийому
до аспірантури та докторантури ХНУМГ імені О. М. Бекетова.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Питання визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті регулюються відповідними нормативними
документами.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B
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Обґрунтування ГЕР

4.1 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

Навчання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, самостійного навчання, виконання індивідуальних
завдань, педагогічної практики, підготовки наукових публікацій, представлення результатів досліджень на наукових
заходах (конференціях, семінарах тощо), підготовки кваліфікаційної праці та її захисту. У процесі навчання
використовується платформа Moodle, проте ні завідувач кафедри, ні гарант ОНП не мають доступу до електронних
навчальних курсів, не можуть перевіряти їх зміст, а також відстежувати проходження навчання здобувачами та
результати контрольних заходів. Оскільки ГЕР немає доступу до електронних навчальних курсів, то неможливо дати
відповідь про якість їх наповнення, але РП дисциплін і рекомендована література вимагають ґрунтовного перегляду.

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

На порталі дистанційного навчання, наведено інформацію для ОК щодо цілей, змісту та очікуваних результатів
навчання, порядку та критеріїв оцінювання.

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

Згідно звіту ЕГ аспіранти залучаються до виконання держбюджетних тем, але без оплати праці.

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

Згідно звіту ЕГ оновлений навчальний контент ОК «Територіальний розвиток, планування та ефективне
використання земель» стосуються сфери геоінформатики, публічного управління та адміністрування, а не
землеустрою. У ЕГ викликали сумніви оновлення змісту ОК «Моніторинг земель підземної нерухомості». Необхідно
зауважити, що ОК «Системний курс геодезії» та ОК «Сучасні технології геоінформатики, фотограмметрії та
дистанційного зондування» також вимагають не тільки оновлення, а ретельного перегляду. В ОК «Сучасні технології
геоінформатики, фотограмметрії та дистанційного зондування» рекомендована література базується на двох
навчальних посібниках: Основи дистанційного зондування Землі : історія та практичне застосування : навч. посіб. / С.
О. Довгий, В. І. Лялько, С. М. Бабійчук, Т. Л. Кучма, О. В. Томченко, Л. Я. Юрків. — К.: Інститут обдарованої дитини
НАПН. У передмові, автори видання звертають увагу, що навчальний посібник стане в нагоді методистам та
керівникам секцій системи Малої академії наук України, учням та вчителям закладів загальної середньої освіти, які
мають на меті опанувати основи дистанційного зондування Землі. Курс навчання може викладатися у закладах
загальної середньої освіти будь-якого профілю після основ інформатики та курсу географії 7-го класу; Дистанційне
зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах : навч.-метод. посіб. / С. О. Довгий, С. М.
Бабійчук, Т. Л. Кучма та ін. – Київ :Національний центр «Мала академія наук України», 2020. У передмові, автори
пишуть, що пропонований навчально-методичний посібник стане у нагоді учням і працівникам Малої академії наук
України, студентам закладів вищої освіти, вчителям, а також усім, хто хоче поглибити свої знання в галузі ДЗЗ та ГІС.
Невже на цих виданнях, які розраховані на школярів та ознайомлення читачів з методами ДЗ побудовані основні
технічні курси ОНП здобувачів, які вже мають ступінь магістра за спеціальністю 193 «Геодезія і землеустрій».

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

ЕГ стверджує, що в цілому ЗВО забезпечує інформування учасників освітнього процесу щодо можливостей участі в
міжнародних освітніх та наукових програмах і проектах. Академічна мобільність здобувачів за ОНП не
здійснювалася, при чому співбесіда з фокус-групою здобувачів дозволила встановити, що однією із перешкод для
ефективної академічної мобільності є недостатня мовна підготовка. Про те викладачі та аспіранти приймали участь у
міжнародних конференціях.

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

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь
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На основі звіту ЕГ можна стверджувати, що 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.

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

Стандарт вищої освіти відсутній.

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

Контрольні заходи регламентуються «Положенням про організацію освітнього процесу» і є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів та врегульовують питання конфлікту
інтересів. Про те згідно звіту ЕГ, учасники освітнього процесу недостатньо добре обізнані із процедурою оскарження
контрольних заходів.

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

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в ХНУМГ імені О. М. Бекетова регулюється
відповідними нормативно-правовими документами. Згідно звіту ЕГ випадків порушень академічної доброчесності не
було.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень E

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень E

Обґрунтування ГЕР

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

Не всі викладачі та наукові керівники за ОНП, в тому числі гарант та завідувач профільної кафедри, володіють
належною академічною або професійною кваліфікацією геодезичного та/або землевпорядного спрямування,
займалися науково-педагогічною діяльністю за іншими спеціальностями і лише у останні роки долучилися до
наукової роботи та отримали вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрою», при чому у тому ж ЗВО, де самі
працюють.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

Критеріями конкурсного добору викладачів за ОНП є: спеціальність та кваліфікація за вищою освітою; спеціальність
захисту дисертації; назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання; кількість і якість показників активності
викладача; рівень публікаційної активності; людські якості (soft skills); наявність відповідного стажування та
підвищення кваліфікації. Про те завідувач кафедри земельного адміністрування та ГІС, що забезпечує підготовку
фахівців за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» і, в тому числі, викладання за ОНП, має першу вищу освіту зі
спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство», а основна наукова діяльність якого була пов’язана із
використанням споруд залізничного транспорту і який лише у 2019 році отримав кваліфікацію магістра зі
спеціальності «Геодезія та землеустрою» у цьому ж ВНЗ. Погоджуюсь з ЕГ про необхідність удосконалення процедури
забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів для успішної реалізації ОНП.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

За даними співбесід ЕГ із фокус-групами стейкхолдерів, академічного персоналу та здобувачів встановлено, що
роботодавці дійсно приймають активну участь у реалізації ОНП через участь у конференціях і семінарах, які
відбуваються в ЗВО.

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

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

ВО забезпечує професійний розвиток викладачів шляхом підвищення кваліфікації та стажування науково-
педагогічних і наукових працівників.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

Регулярне відстеження та стимулювання професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів,
що передбачає преміювання викладачів, які досягають кращих показників у науково-педагогічній діяльності.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У цілому фінансові та матеріально- технічні ресурси забезпечують досягнення визначених освітньою програмою цілей
та програмних результатів навчання. Хоча, ЕГ вважає, що наявна приладова база є достатньою потреб ГІС та
земельного адміністрування, але потребує підсилення як для спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” у цілому,
зокрема не представлена така приладова база, що використовується в галузі: фотограмметричні станції; безпілотні
літальні апарати, 3D-сканери, георадари, трасошукачі, LIDAR-установки та відповідні програмні пакети.

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

Для здобувачів вищої освіти та викладачів за даною ОНП забезпечений безоплатний доступ до відповідної
інфраструктури.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Освітнє середовище університету є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, та регулюється
нормативно-правовими документами ЗВО.

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

Заклад вищої освіти в основному забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну
підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою. про те ЕГ рекомендує розглянути
утворення органу, який би міг надавати професійну психологічну підтримку здобувачам.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

Керівництво університету покращує інклюзивність середовища, що підтверджує ЕГ.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

За даною ОНП конфліктних ситуацій не виявлено. В університеті існує нормативна база, що регулює політику та
процедури вирішення конфліктних ситуацій, яка є доступною для усіх учасників освітнього процесу.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)
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Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У ЗВО розроблено процедури, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП, які затверджені
відповідним "Положенням". ЗВО послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, затвердження,
моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

8.2 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

За даною ОНП більша частина аспірантів також є працівниками кафедри і викладають на ОП бакалаврського рівня,
що сприяє їх безпосередньому зв’язку з кафедрою та їх викладачами за ОНП. За даними ЕГ вплив здобувачів освіти
на перегляд ОП не завжди є ефективним.

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

ЕГ підтверджує безпосередню залученість роботодавців до вдосконалення ОНП.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

У ЗВО одним з напрямків роботи є ведення бази випускників. За даними ЕГ встановлено, що більшість випускників
цієї ОНП після захисту залишаються працювати на кафедрах університету.

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

Результуючим документом група забезпечення якості спеціальності є “Мотиваційний висновок про перспективи
розвитку та удосконалення освітньо-наукової програми “Геодезія та землеустрій” зі спеціальності 193 “Геодезія та
землеустрій” на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік”, який включає 18
пунктів як результат реагування на виявлені недоліки в освітній програмі 2017 року. Це свідчить про те, що зміни
ОНП впродовж 2018-2020 очевидно носити формальний характер.

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

Акредитація цієї ОНП є первинною тому результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, на даний час
відсутні.

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

За даними ЕГ у ЗВО сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої
діяльності за ОНП.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

ЕГ встановлено, що правила і процедури, які регулюють права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу, є для
них чіткими та зрозумілими.
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9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї оприлюднює на
своєму офіційному веб-сайті проєкт ОНП. З цією метою на офіційній веб-сторінці ЗВО є розділ, в якому публікуються
проєкти документів, що відкриті до громадського обговорення.

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті 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

За даними ЕГ ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про ОНП.

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

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

У цілому зміст ОНП відповідає науковим інтересам здобувачам ВО і забезпечує підготовку до дослідницької та
викладацької діяльності.

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

За даними ЕГ і відомостей про самооцінювання ОНП наукова діяльності аспірантів відповідає напрямам досліджень
наукових керівників.

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

Заклад вищої освіти забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації
результатів наукових досліджень.

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

ЗВО має всі необхідні ресурси та можливості для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту за
спеціальністю, в тому числі через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких проектах.

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники аспірантів беруть активну участь у дослідницьких проектах, результати яких регулярно
публікуються та/або практично впроваджуються.

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових керівників
та аспірантів. За даними ЕГ порушень академічної доброчесності на даній ОНП не було.

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.
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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
ОНП “Геодезія та землеустрій” необхідно оптимізувати з врахуванням досвіду провідних за даною спеціальністю ЗВО
України та закордонних університетів. Оптимізація можлива двома шляхами: створення міждисциплінарної ОНП на
стику економічних та технічних наук (Управління проектами та землеустрою) із корекцією ОК технічного
спрямування; розробка ОНП за спеціальністю 193 "Геодезія і землеустрій" із врахуванням усіх напрямків розвитку
спеціальності і заміною ОК економічного спрямування на технічні дисципліни.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
Зміст ОНП вимагає ретельного перегляду робочих програм ОК технічного спрямування. З метою задоволення права
аспірантів на вільний вибір ОК. підсилити змістовне наповнення ОНП і ОК проблемами інженерної геодезії,
космічної геодезії, геодезичної метрології, земельного кадастру, землеустрою та землевпорядного проектування,
охорони земель тощо.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Рекомендується здійснювати популяризацію зарахування результатів навчання отриманих у неформальній освіті.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Рекомендується удосконалити систему та щорічно проводити перегляд змісту ОНП з оновленням ОК, та
переорієнтувати напрям міждисциплінарних тем, які дотичні до спеціальності 281 “Публічне управління та
адміністрування”, до питань пов’язаних геодезією та землеустроєм. Систематично залучати до рецензування ОНП та
робочих програм ОК вчених із провідних навчальних закладів та наукових установ, що мають значний академічний
або професійний досвід у галузі геодезії та землеустрою. Необхідно відмовитись від практики консультування
здобувачів науковими керівниками, щодо обрання вибіркових дисциплін, та налагодити процедуру вибору
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами без її узгодження з іншими учасниками освітнього процесу.
Рекомендується академічному персоналу приймати участь у наукових та науково-практичних заходах, що
відповідають галузевій спрямованості ОНП, що дозволить покращувати зміст ОК та активізувати міжнародну
академічну мобільність викладачів та аспірантів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Рекомендується удосконалити процедуру оскарження результатів контрольних заходів та розгляду і врегулювання
конфлікту інтересів учасників освітнього процесу.

Критерій 6. Людські ресурси
Штат науково-педагогічних працівників необхідно поповнити докторами наук за спеціальностями 05.24.01 "Геодезія,
картографія і фотограмметрія", 05.24.04 "Кадастр та моніторинг земель", які повинні забезпечувати лекційні курси
основних професійно-орієнтованих дисциплін ОНП. Зорієнтувати наукову роботу науково-педагогічних працівників
на сферу геодезії та землеустрою, використовуючи докторантуру, наукові гранти та госпдоговірні теми. Необхідно
удосконалити процедуру конкурсного відбору НПП та встановити чіткі критерії відповідності академічної та
професійної кваліфікації спрямованості ОНП (наявність профільної вищої освіти, досвід практичної дослідницької
роботи за спеціальністю, коло наукових інтересів тощо) для осіб, які претендують на заміщення вакантних посад
НПП.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
З метою розширення можливостей наукових досліджень здобувачів необхідно доукомплектувати матеріально
технічну базу ОНП безпілотними літальними апаратами, наземними 3D-сканерами, трасошукачами, та оновленням
комп'ютерної техніки.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Рекомендується щорічно оприлюднювати у відкритому доступі для усіх учасників освітнього процесу Мотиваційні
висновки до ОНП супроводжувати їх витягами з засідань груп забезпечення якості.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Рекомендується на сайті кафедри дублювати базову інформацію по ОНП англійською мовою та додати посилання на
профілі ORCID, Google Scholar, Scopus тощо, для усіх НПП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
Рекомендується активізувати залучення здобувачів до міжнародної академічної спільноти шляхом реалізації
різноманітних проектів академічної мобільності, участі у конференціях та дослідницьких проектах у галузі геодезії та
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землеустрою, що надасть їм можливість розширити коло своїх досліджень, а також апробувати свої результати на
світовому рівні.

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ТОВБИЧ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
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