
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 37379 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

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 37379

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Cпеціальність 122 Комп'ютерні науки

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Вид освітньої програми Освітньо-наукова

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Булгакова Олександра Сергіївна, Рябчун Юлія Володимирівна,
Гнатушенко Володимир Володимирович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 02.11.2020 р. – 04.11.2020 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/
Vidomisti_pro_samoocinuvanna_ONP_122_PhD.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.kname.edu.ua/images/Files/2019/NaukMetodRada/%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_PhD-
122.pdf

4. Інформація про наявність у звіті інформації з обмеженим доступом

 Звіт не містить інформацію з обмеженим доступом

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

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

відсутні

II. Резюме
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Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

Загальні враження від освітньої програми “Комп'ютерні науки” позитивні. Освітня програма, що акредитується, має
чіткі цілі, які у повному обсязі відповідають місії та стратегії ХНУМГ ім.О.М. Бекетова. Експертна група вважає, що
основні цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку спеціальності на галузевому, місцевому та глобальному рівнях. Освітня програма відповідає потребам усіх
стейкхолдерів. Освітній процес відбувається в повному обсязі згідно законодавства щодо вищої освіти, здійснюється
якісно, у комфортних для викладачів і студентів умовах, з використанням сучасного лабораторного та допоміжного
обладнання. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі,
передбаченому законодавством. Викладацький склад має відповідний рівень кваліфікації. Експертна група дійшла
висновку, що інтереси та пропозиції стейкхолдерів в цілому враховуються під час формулювання цілей та
програмних результатів навчання освітньої програми, що акредитується. На основі результатів проведених
зустрічей було встановлено факт урахування їх зацікавленості у формуванні певних компетенцій. Інформацію
викладено коректно, але частина наданих у ВСО посилань (лінки) на внутрішні документи ЗВО, на жаль, не
функціонують (некоректні). Вважаємо, що в цілому освітня програма має перспективи для подальшого існування,
розвитку та удосконалення в майбутньому.

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ЕГ відмічає, що дана ОНП має чітко сформульовані цілі, що повністю відповідають місії та стратегії ХНУМГ імені
О.М. Бекетова. Інформацію викладено коректно. Цілі ОНП та ПРН визначені з урахуванням потреб та позицій
стейкхолдерів, регіонального контексту, досвіду вітчизняних та іноземних ОП, аналізу ринку праці та тенденцій
розвитку спеціальності. Правила прийому та програми вступних випробувань є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. Обмежень чи привілеїв щодо доступу до навчання на ОНП не виявлено. Здобувачі
вищої освіти поінформовані про укладені угоди про академічну мобільність. Правила проведення контрольних
заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження, є чіткими та зрозумілими. ЕГ під час інтерв’ювання здобувачів
ВО пересвідчилася, що у контексті процедур оскарження здобувачі освіти мають можливість підняти будь-яке
питання, яке стосується процедури контрольних заходів. В ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і
процедури дотримання академічної доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього
процесу під час реалізації освітньої програми. У ЗВО функціонує система перевірки робіт на антиплагіат, а
процедура є безкоштовною для всіх учасників освітнього процесу. ЕГ вважає, що академічна та професійна
кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП, забезпечує досягнення визначених цілей та ПРН. Науково-
педагогічні кадри, які забезпечують підготовку на ОНП, мають відповідну кваліфікацію і здійснюють необхідну
роботу з методичного забезпечення навчального процесу. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і
дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму. ЗВО має сформовану культуру якості, яка
сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності за даною ОНП. ЕГ відмічає доступність та публічність всіх
правил і процедур, які регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, що знайшло відображення у
сукупності певних Положень та нормативних документів ХНУМГ, розміщених на сайті університету. ЕГ вважає, що
зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів, а саме фокус даної програми спрямований на управління
проєктами. До навчальних планів включені дисципліни за спеціальністю, а також такі, що забезпечують
методологічні та викладацькі компетентності аспірантів. Наукові керівники та аспіранти постійно приймають участь
у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються. Позитивними практиками є також: - залучення
науково-дослідних підприємств м. Харків до практичної підготовки здобувачів; - наявність матеріалів навчальних
дисциплін у вільному для здобувачів доступі; - НПП оновлюють зміст освітніх компонентів ОНП, враховуючи
тенденції ринку праці; -викладачі групи забезпечення беруть участь у Міжнародних проєктах, конференціях та
стажуваннях; - працює система заохочення викладацької майстерності.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ відмічає слабкі сторони ОНП: - відповідно до таблиці «Матриця відповідності програмних компетентностей
навчальним компонентам» виникає ситуація, коли здобувачі освіти НЕ ОТРИМУЮТЬ всіх заявлених в ОНП
фахових компетентностей та ПРН, які формуються виключно за рахунок вибіркових освітніх компонент; - згідно
методичних рекомендацій стосовно PhD-програм, дана ОНП порушує виконання умов підкритерію 2.8, а саме
відповідність ОП та окремих її компонентів фактичному навантаженню здобувачів - аудиторне навантаження
дисциплін повинно бути не меншим, ніж 1/4 від загального освітнього навантаження, визначеного для цієї
дисципліни; - застаріла деяка нормативна база, а саме: навчальний час, відведений для самостійної роботи
аспіранта, регламентується наказом про організацію навчального процесу у малокомплектних групах на третьому
освітньо-науковому рівні від 04.09.2017 р.; наказ “Про порядок та умови обрання студентами вибіркових
дисциплін”, 2017 року; - програма вступних випробувань на ОНП містить посилання на застарілу літературу (старшу
2005 року); - на сайті університету викладено не затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури. -
відсутнє Положення щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті.
Здобувачі не користуються можливістю визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; - у ВСО
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зазначено, що здобувачами здійснюється самостійний вибір тематики для виконання індивідуальних завдань
слухачами, зокрема, за дисциплінами: Науково-педагогічна практика, Управління науковими проектами,
Аспірантські студії, але ЕГ встановила, що робочі програми зазначених ОК не містять індивідуальних завдань. ЕГ
рекомендує: - збільшити вплив здобувачів вищої освіти та Ради молодих вчених на формування змісту та ПРН за
ОНП в процесі її чергового перегляду; - внести корективи в ОНП згідно постанови КМУ від 25.06.2020 №519 про
Національну рамку кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня; - переглянути ОНП та внести корективи у
програмні компетентності та ПРН; - впорядкувати таблицю відповідності ОК та ПРН, при обговоренні проектів ОП
розглянути можливість оптимізації кількості ПРН та ОК; - збільшити перелік вибіркових дисциплін та розробити
положення щодо механізму вибору дисциплін; -привести у відповідність розподіл аудиторного навантаження ОК
ОПН. - оновити літературу програми вступних випробувань на ОНП; - на сайт завантажити правила прийому на
навчання за ОНП із сканованою першою сторінкою та підписами і печаткою; - більше уваги приділити
пропагуванню неформальної освіті, що забезпечить набуття компетентності самоосвіти; - активізувати роботу з
популяризації можливостей академічного обміну. - поступово розробити силабуси дисциплін, що викладаються на
ОНП. -посилити практику проведення аудиторних занять «зовнішніми» професіоналами-практики, експертами
галузі. -продовжувати планомірно створювати умови, достатні для реалізації права на освіту осіб з особливими
потребами.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Стратегічний план розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова на
2016 - 2020 рр. з Додатками наведено на сайті університету за посиланням:
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. Згідно стратегічного плану НПП кафедри управління проєктами в міському
господарстві та будівництві відповідали за напрям “Моніторинг та розвиток стратегій”. Згідно звіту, робочою групою
напряму “Моніторинг та розвиток стратегій” були досягнуті цілі плану, одна з яких це розробка та впровадження
спеціалізованих ІТ-продуктів для моніторингу та розвитку стратегій. Стратегічний план 2021-2025 рр. зараз на
обговоренні, наказом №321-01 від 16.10.2020 були затверджені цільові групи за напрямами. Під час інтерв'ювання
керівництва ЗВО ЕГ встановила, що керівництво добре усвідомлює й враховує практичний контекст місії і стратегії
ХНУМГ імені О.М. Бекетова, який формується під впливом низки чинників галузевого, регіонального характеру. Під
час формулювання мети й програмних результатів навчання за даною ОНП цей практичний контекст у значній мірі
враховано шляхом орієнтування на інтереси роботодавців та здобувачів вищої освіти, що підтвердилося під час
інтерв'ювання експертною групою відповідних фокус-груп. Таким чином, ЕГ вважає, що цілі і завдання ОНП
«Комп’ютерні науки» в значній мірі корелюють з місією, стратегією та цілями ЗВО.

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

В процесі роботи над ОНП проводяться зустрічі з потенційними роботодавцями та представниками ринку праці. ЕГ
під час інтерв’ювання встановила, що активну участь у обговоренні змісту освіти за ОНП беруть д.т.н., професор
Косенко В.В. – директор ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування»; к.т.н. Артюх
Р.В. - директор ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної
промисловості», що також підтверджується протоколами кафедри (протокол №2 від 26.09.2019) та рецензіями на
ОНП
(https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/%D0%94%D0%9F_%D0%A5%D0%9D%D0%94%D0%86%D0%A2%D0%9C_
2.pdf, https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/%D0%94%D0%9F_%D0%9F%D0%94%D0%9F.pdf). Результати
опитування здобувачів, яке проводилося у 2020 році та були надані ЕГ гарантом ОНП підтвердили участь аспірантів
в обговоренні, розробки та перегляду ОНП. Так, за потребою здобувачів в проєкт ОПН 2020 року була внесена
вибіркова дисципліна “Аналіз та обробка великих даних”, хоча в результатах опитування зазначено, що крім цієї
дисципліни здобувачі хочуть вивчати також і дисципліни, що підтверджують розвиток soft skils та machine learning.
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В цілому, ЕГ вважає, що цілі ОНП «Комп’ютерні науки» та її ПРН враховують позиції й потреби роботодавців і
академічної спільноти, та значною мірою враховують інтереси здобувачів освіти.

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 інтерв’ювання ЕГ переконалася, що регіональний контекст ОНП враховувався шляхом залучення
стейкхолдерів регіонального рівня до формування обов’язкової і варіативної компонент ОНП, а саме – ДП
«Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», ДП «Південний державний проектно-
конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості», NIX. Під час інтерв’ювання ЕГ з
гарантом ОНП було встановлено, що при розробці ОНП був врахований досвід аналогічних вітчизняних ОНП:
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова; Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.
Лазаряна, проте задокументованих результатів аналізу та обговорення освітніх програм і навчальних планів цих
ЗВО з наданням якихось певних пропозицій ЕГ не знайшла. Під час формулювання цілей і програмних результатів
навчання ОНП проводився бенчмаркетинговий аналіз сайтів закордонних університетів, що здійснюють підготовку
PhD за аналогічними програмами: Georgia Tech – https://cse.gatech.edu/academics/computer-science-phd-program;
The NYU Tandon School of Engineering – https://engineering.nyu.edu/academics/programs/computer-science-phd; The
Stanford University https://cs.stanford.edu/academics/phd, Northcentral University – https://www.ncu.edu/programs-
degrees/doctoral/doctor-philosophy-technology-and-innovation-management#gref. Було враховано досвід формування
загальних компетенцій (зокрема, за дисципліною Управління науковими проектами), проаналізовано досвід
організації дистанційного навчання за програмами доктора філософії для використання у роботі з набором
аспірантів 2020 року (за дистанційною формою). Також під час розробки, перегляду чи оновлення ОНП
враховується досвід, отриманий через участь гаранта, викладачів в міжнародних науково-практичних конференціях
та семінарах https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/main/nauka/konferentsii, де обговорюються перспективи
розвитку спеціальності та ОНП. Проте, спираючись на результати інтерв’ювання фокус-груп та встановлені факти,
що у цілях ОП та її ПРН дійсно знайшли своє відображення пропозиції та побажання роботодавців, результати
аналізу тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого і регіонального контексту, аналогічних
вітчизняних та іноземних освітніх програм, ЕГ зробила висновок про відповідність ОНП «Комп’ютерні науки»
підкритерію 1.3.

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.

На даній ОНП стандарт відсутній. Але за відсутність затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної
рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня. В ОНП відзначено, що ПРН відповідають 9-му рівню
Національної рамки кваліфікації, хоча згідно постанови КМУ від 25.06.2020 №519 програмні результати навчання
доктора філософії відповідають 8-му рівню Національної рамки кваліфікації. З метою удосконалення ОНП та
повного приведення її до відповідності Стандарту вищої освіти був розроблен проєкт ОНП, що оприлюднений для
обговорення на сайті кафедри https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ONP_PHD_new.pdf, але в проєкті ПРН
доктора філософії так і відповідають 9-му рівню Національної рамки кваліфікації.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Експертна група вважає, що ОНП “Комп'ютерні науки” має чітко сформульовані цілі, вони повністю відповідають
місії та стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. Інформацію
викладено коректно, усі посилання (лінки) на всі документи функціонують. Цілі ОНП та ПРН визначені з
урахуванням потреб та позицій стейкхолдерів. Факт такої участі підтверджений стейкхолдерами під час інтерв’ю з
експертною групою. Також цілі ОНП та програмні результати визначені з урахуванням регіонального контексту,
досвіду вітчизняних та іноземних ОП, аналізу ринку праці та тенденцій розвитку спеціальності.

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

Експертною групою рекомендовано: - збільшити вплив здобувачів вищої освіти та Ради молодих вчених на
формування змісту та програмних результатів навчання за ОНП в процесі її чергового перегляду; - внести корективи
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в ОНП згідно постанови КМУ від 25.06.2020 №519 про Національну рамку кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

ОНП має певні слабкі сторони, які не є суттєвими. Водночас ОНП має значний рівень узгодженості із якісними
характеристиками за підкритеріями 1.1, 1.2 та 1.3. Враховуючи певну узгодженість ОНП за підкритерієм 1.4, сильні
сторони ОНП, релевантність отриманих фактів контексту Критерію 1, та різну вагомість окремих підкритеріїв,
експертна група робить висновок, що ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня діяльність Харківського національного
університету міського господарства імені О.М. Бекетова за цією програмою в контексті критерію 1 відповідає рівню
В.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми:

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

ОНП знаходиться за посиланням: https://pm.kname.edu.ua/index.php/ru/main/akredytatsiia-osvitnikh-prohram. Обсяг
ОНП - 60 кредитів (4 роки навчання), вибіркові дисц. - 15 кредитів (25%), що повністю відповідає вимогам
законодавства. Згідно пункту 27 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук (затверджений Постановою КМУ №261 від 23.03.2016) визначає, що ОНП третього рівня включає чотири
компоненти, які забезпечують набуття компетентностей згідно “Матриці відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми”: 1) здобуття глибинних знань із спеціальності (ФК1-6) забезпечуються
вибірковими дисциплінами ПП В.01-06, з яких обирається лише 50%. Оскільки кожна компетенція забезпечується
окремою дисципліною, то після вибору лише 3 з 6 дисциплін фахові компетенції не будуть забезпечені в повному
обсязі. 2) оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (ЗК1-3) забезпечуються
дисциплінами ЗНП.Н 03-05, що становлять 14 кредитів з необхідних 4-6 кр. та додатково підсилюється ЗНП Н. 01. 3)
набуття універсальних навичок дослідника (ЗК4-12) забезпечуються дисциплінами ЗНП Н. 02, ПП Н. 01-03, що
становлять 23 кредита з 4-6 кр. необхідних та додатково підсилюються дисциплінами ЗНП Н.01, 03-05, ППВ.02,04
4) здобуття мовних компетентностей. В даній ОП мовні компетентності (ЗК 13-15) забезпечуються дисциплінами
ЗНП Н.01, що становить 8 кредитів з 6-8 кр. необхідних. Таким чином, за відсутністю обґрунтування від ЗВО щодо
необхідності такого розподілу навантаження цих обов’язкових складових для забезпечення якості ОНП та
неможливості здобувачам освіти отримати всіх заявлених в ОНП фахових компетентностей, ЕК встановила неповну
відповідність підкритерію 2.1.

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.

Загалом, ОНП містить 8 обов’язкових ОК (з них 5 ОК циклу загальної підготовки та 3 ОК циклу професійної
підготовки), 6 наперед визначених вибіркових ОК, з яких обирають лише 3 ОК та наукову складову, яка направлена
на роботу по темі дисертаційного дослідження. Структурно-логічна схема - просто перелік дисциплін по роках та не
відображає ніякий зв’язок між ОК. В ОНП є програмні результати за вибірковими компонентами РН16-23. Але
кожен з цих РН забезпечує окрема вибіркова дисципліна, тому після вибору ОК, не всі ПР, які наведені в ОНП,
будуть отримані здобувачами. Що в сукупності не дозволяє досягти УСІХ заявлених програмних результатів
навчання. Таким чином, за відсутністю структурно-логічної схеми, що відображає логічну взаємопов’язану систему
ОК, неможливості здобувачам освіти досягти всіх заявлених в ОНП ПРН, ЕК встановила не повну відповідність
підкритерію 2.2.

3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
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Аналіз освітніх компонентів, компетентностей та ПРН за ОНП свідчить про загальну відповідність предметній
області спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Освітні компоненти у цілому відповідають зазначеній спеціальності
за третім рівнем вищої освіти, та узгоджуються із особливостями ОНП. ОНП має свій фокус - управління проєктами,
що знайшло своє відображення у темах дисертаційних робіт здобувачів, тому можливо, слід було б відобразити це і в
назві ОНП. Інтерв'ювання та співбесіди із здобувачами вищої освіти та роботодавцями підтвердили, що потреби в
оновлені ОНП поступово задовольняються. Так в проєкті ОНП 2020 року
https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ONP_PHD_new.pdf в перелік вибіркових дисциплін дисципліну “Сучасні
підходи до розробки та впровадження інформаційних технологій” була замінена на “Аналіз та обробка великих
даних”. Під час інтерв’ювання роботодавців ЕГ отримала позитивні відгуки щодо змісту ОНП «Комп’ютерні науки».
Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» повністю відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.3, хоча
фокус програми слід було б відобразити в назві ОНП.

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

В Університеті можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії реалізована через диференціацію
навчання та індивідуальний підхід до здобувача. Вибір дисциплін регулюється нормативними документами: наказ
“Про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін”, 2017 року
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_282-01.pdf), де пропонується
реалізувати своє право шляхом вибору дисциплін із переліку 2017 року та Положенням про підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020р. п.4.1.5, який не
відображає механізм вибору дисциплін здобувачами. Хоча в п.4.1.5. зазначено, що аспіранти, за погодженням зі
своїм науковим керівником та керівником відповідного факультету чи підрозділу, мають право обирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження,
що дещо, на наш погляд, суперечить поняттю “вільний” вибір. Зі слів здобувачів, заходи щодо інформування про
можливість вибору навчальних дисциплін та сам їх вибір здійснюються у першому семестрі першого навчального
року. Під час інтерв’ювання було встановлено, що перед вибором здобувачі знайомляться з короткою анотацією
вибіркових дисциплін, що знаходяться в онлайн-доступі. Всі дисципліни вибору обираються одразу. За даною ОНП з
шести запропонованих дисциплін обираються три. Для формування індивідуальної траєкторії навчання в даній
ОНП наявні програмні результати за вибірковими компонентами (РН 16-23), що не є недоліком для ОНП третього
рівня вищої освіти, при умові, що вони всі забезпечені та є пояснення навчального закладу. Гарант ОНП, при
спілкуванні, пояснив, що виділені результати навчання та фахові компетенції, які відносяться до набуття знань і
здібностей у вузькій спеціалізації, релевантні для конкретного дослідження чи наукового напряму аспіранта. Але
згідно матриці забезпечення програмних результатів навчання (РН) відповідними компонентами освітньої
програми, дисципліни: ПП В.01 забезпечує лише РН16-17 ПП В.02 забезпечує лише РН18 ПП В.03 забезпечує лише
РН19 ПП В.04 забезпечує лише РН 20 ПП В.05 забезпечує лише РН 21-22 ПП В.06 забезпечує лише РН 23 При
перегляді робочої програми ДФН з дисципліни ПП В.03 “Моделі та методи управління StartUp-проектами”
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-predmety-shcho-vykladaiutsia/24-predmeti-
shcho-vikladayutsya-za-navchalnim-planom-spetsialnosti-122-komp-yuterni-nauki ЕГ звернула увагу на те, що її
наповнення (мабуть помилково) не відповідає зазначеній дисципліні, а відповідає науково-педагогічній практиці.
ЕГ дійшла висновку, що при виборі тільки трьох дисциплін більшість РН будуть не забезпечені. Враховуючи
методичні рекомендації НА, рекомендуємо не включати вибіркові ОК у матриці відповідності та забезпечення. Крім
цього, рекомендуємо не включати у навчальний план вибіркові ОК, натомість передбачити лише відповідне
планування часу для вибіркових ОК.

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

У ОНП «Комп’ютерні науки» передбачено обов’язкові компоненти «Науково-педагогічна практика» в обсязі 5
кредитів та «Аспірантські студії» в обсязі 5 кредитів, які дають можливість здобути компетентності та програмні
результати, потрібні для подальшої професійної діяльності. Наявне положення про проведення практики студентів
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_compressed.p
df ЕГ проаналізувала надані ЗВО документи та провела інтерв'ювання студентів, роботодавців, академічного
персоналу, що дозволило зробити висновок про достатньо високий рівень організації практичної підготовки
здобувачів вищої освіти, яка відбувається переважно на провідних підприємствах регіону за відповідними
договорами і дозволяє у повній мірі здобути компетентності, необхідні у подальшій професійній діяльності.

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

У ОНП «Комп’ютерні науки» у розділі «Загальнонаукові (філософські) компетентності» знайшли відображення
соціальні навички, що відповідають заявленим цілям освітньої програми. Ознайомлення з робочими програмами
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дисциплін дозволило ЕГ встановити, що деякі фахові дисципліни передбачають формування та розвиток загальних
компетентностей. Більшість освітніх компонент мають окремі тематичні розділи, які дозволяють набути певних
соціальних компетентностей (soft skills). В освітньому процесі використовуються відповідні форми та методи
навчання, що сприяють набуттю соціальних навичок, наприклад, для формування soft skills з критичного мислення
- дебати, воркшопи, захист дисертаційної роботи, участь у наукових заходах. Також на даній ОНП, для аспіранта
забезпечена можливість набути компетентності з організації та викладання навчальних занять через ОК “Сучасні
методи викладання у вищій школі”, “Науково-педагогічна практика”; презентації результатів досліджень,
управління науковими проектами через ОК “Управління науковими проектами”, “Сучасні інформаційні технології у
науковій діяльності”. Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію
2.6.

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

На данній ОП професійний стандарт відсутній.

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

Навчальний план ОНП передбачає освітню складову у перші два роки навчання, 60 кредитів ЄКТС. Навчальний рік
становить 2 семестри. Обсяг ОНП та окремих її компонентів відповідає фактичному навантаженню здобувачів.
Середньотижневе аудиторне навантаження аспіранта становить 15 годин. Аудиторне навантаження дисциплін, які
пропонуються на третьому рівні вищої освіти, повинно бути не менше, ніж 1/4 від загального освітнього
навантаження, визначеного для дисципліни. Але навчальний час, відведений для самостійної роботи аспіранта, що
регламентується навчальним планом та наказом про організацію навчального процесу у малокомплектних групах
на третьому освітньо-науковому рівні від 04.09.2017 р. (https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/292-0_1__phd-1-
.pdf) та повинен становити не більше, ніж 3/4 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення
конкретної дисципліни - збільшений. Так в 5-ти з 5-ти дисциплін обсяг перевищує (при загальному обсязі 150 годин
на самостійну роботу відведено 135 годин, замість 112 можливих та при загальному обсязі 300 годин на самостійну
роботу відведено 270 годин, замість 225 можливих). Крім того, в інших ОК не зазначених у наказі про організацію
навчального процесу у малокомплектних групах на третьому освітньо-науковому рівні теж є не відповідності:
“Сучасні методи викладання у вищій школі” - 26 ауд.год. (замість 30 ауд.год). З огляду на ці невідповідності та згідно
методичних рекомендацій стосовно PhD-програм, дана ОНП порушує виконання умов підкритерію 2.8, а саме
відповідність ОП та окремих її компонентів фактичному навантаженню здобувачів - аудиторне навантаження
дисциплін, які пропонуються на третьому рівні вищої освіти, повинно бути не меншим, ніж 1/4 від загального
освітнього навантаження, визначеного для цієї дисципліни. Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» не
повністю відповідає вимогам у контексті підкритерію 2.8.

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 ОНП «Комп’ютерні науки» не здійснюється.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильними сторонами ОНП у контексті Критерію 2 є: - наявність у ОНП освітніх компонент, які з’явилися на базі
рекомендацій роботодавців, та їх поступове оновлення; - можливість набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок, які відповідають заявленим цілям ОНП; - позитивні відгуки роботодавців щодо змісту ОНП, відповідності
переліку освітніх компонентів сучасним вимогам, логічності їх викладання, задоволеності контентом ОНП тощо.
Позитивними практиками є залучення науково-дослідних підприємств м. Харків до практичної підготовки
здобувачів.

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

ЕГ відмічає слабкі сторони ОНП у контексті Критерію 2: - відповідно до таблиці «Матриця відповідності
програмних компетентностей навчальним компонентам» виникає ситуація, коли здобувачі освіти НЕ можуть
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отримати всіх заявлених в ОНП фахових компетентностей та ПРН, які формуються виключно за рахунок вибіркових
освітніх компонент; - відсутність структурно-логічної схеми, що відображає логічну взаємопов’язану систему ОК; -
згідно методичних рекомендацій стосовно PhD-програм, дана ОНП порушує виконання умов підкритерію 2.8, а
саме відповідність ОП та окремих її компонентів фактичному навантаженню здобувачів - аудиторне навантаження
дисциплін, які пропонуються на третьому рівні вищої освіти, повинно бути не меншим, ніж 1/4 від загального
освітнього навантаження, визначеного для цієї дисципліни; - застаріла деяка нормативна база, а саме: навчальний
час, відведений для самостійної роботи аспіранта, регламентується наказом про організацію навчального процесу у
малокомплектних групах на третьому освітньо-науковому рівні від 04.09.2017 р.; наказ “Про порядок та умови
обрання студентами вибіркових дисциплін”, 2017 року. Експертна група рекомендує: - оновити нормативну базу; -
переглянути ОНП та внести корективи у програмні компетентності та ПРН; - впорядкувати таблицю відповідності
ОК та ПРН, при обговоренні проектів ОП розглянути можливість оптимізації кількості ПРН та ОК; - збільшити
перелік вибіркових дисциплін та розробити положення щодо механізму вибору дисциплін; - привести у
відповідність розподіл аудиторного навантаження ОК ОПН.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень E

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Враховуючи неповну відповідність ОНП за підкритеріями 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, експертна група робить висновок, що
ОНП «Комп’ютерні науки» та освітня діяльність Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова за цією ОНП в контексті критерію 2 відповідає рівню Е.

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.

Посилання у ВСО не коректне. Правильний лінк щодо оприлюднених правил прийому:
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%
83%D1%80%D0%B0/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%
96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%
BB%D0%B0_2020_.pdf. Проте за цим посиланням розташовані не затверджені (без підписів та печатки) відповідні
правила прийому на навчання. ЕГ переконалася, що правила прийому відповідають діючому законодавству, не
містять дискримінаційних положень. До конкурсного балу особи, яка претендує на зарахування до аспірантури
входить ваговий коефіцієнт (К1=0,4; К2=0,4; К3=0,2), але з правил прийому не зовсім зрозуміло, яке значення
коефіцієнту і як зараховується при вступі на відповідну ОНП. Програма вступних випробувань за спеціальністю є на
сайті ЗВО:
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%
83%D1%80%D0%B0/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%
96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B
0%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C/122_%D0%BE%D1%81%D0%BD.pdf.
Програма вступних випробувань на ОНП містить посилання на застарілу літературу (старшу 2005 року).

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

При прийомі на навчання на конкурсній основі для здобуття вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні
здобувач повинен скласти: фаховий іспит зі спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра,
яка відповідає обраній вступником науковій ОНП); іспит з англійської мови – для громадян України, вступний іспит
з української мови – для іноземних громадян. Здобувачам, які вступають до аспірантури на іншу галузь знань
(спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра (спеціаліста) можуть бути призначені, згідно програмі,
додаткові вступні випробування, які передують вступним випробуванням зі спеціальності та англійської мови.
Результати затверджується на засіданні Приймальної комісії Університету. Вступний фаховий іспит проводиться в
письмовій формі. Білет містить 4 питання з наступних блоків: “Управління проєктами”, “Інформаційні технології”.
Кожне питання оцінюється в 25 балів. Загальна оцінка за вступний іспит зі спеціальності складається із суми балів,
виставлених за відповідні на кожне з чотирьох питань екзаменаційного білета.
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3. Визначені чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

Порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється 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 академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та
наукових працівників https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf, для
учасників програм академічної мобільності. Положення розміщені на офіційному сайті університету на сторінці
«Нормативна база». Здобувачам надається можливість включення до індивідуальних планів виконання ОНП
підготовки доктора філософії освітніх компонентів із навчальних планів підготовки докторів філософії відповідних
спеціальностей, які затверджені у закладах- партнерах. Документ, який здобувач освіти отримає після успішного
завершення програми академічної мобільності – сертифікат або академічна довідка, в яких зазначаються кількість
кредитів і результати навчання за ОК програми. При опитуванні здобувачі підтвердили свою поінформованість
стосовно існуючих укладених програм, проте практики застосування зазначених правил на даній ОНП не було.

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

На жаль, Положення щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, в Університеті
відсутнє. Є лише окремий випадок - вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English
Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%
83%D1%80%D0%B0/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%. Випадків щодо визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, за час існування ОНП не виникало.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому та програми вступних випробувань є досить чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень. Обмежень чи привілеїв щодо доступу до навчання на ОНП не виявлено. Правила
прийому та програми вступних випробувань розташовані на сайті та повною мірою враховують особливості ОНП.

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

Програма вступних випробувань на ОНП містить посилання на застарілу літературу (старшу 2005 року).
Рекомендуємо її оновити. Крім того, на сайті університету викладено незатверджені правила прийому до
аспірантури та докторантури, тому ЕГ рекомендує на сайт завантажити правила прийому на навчання за ОНП із
сканованою першою сторінкою та підписами і печаткою. Положення щодо визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, в Університеті відсутнє. Здобувачі не користувались можливістю визнання
результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Потрібно більше уваги приділити пропагуванню
неформальної освіті, що забезпечить набуття компетентності самоосвіти. Рекомендуємо активізувати роботу з
популяризації можливостей академічного обміну.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Експертна група переконалася, що правила прийому відповідають діючому законодавству, не містять
дискримінаційних положень, є чіткими та зрозумілими, враховують особливості освітньої програми “Комп’ютерні

Сторінка 10



науки”. Враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, а також різну вагомість
окремих підкритеріїв, ОП та освітня діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 3 з недоліками,
що не є суттєвими.

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.

ЕГ встановила, що форми та методи навчання враховують особливості знань галузі комп'ютерних наук та
інформаційних технологій, змісту навчальних дисциплін, спираються на принципи особистісно орієнтованого
навчання та інтерактивні методи навчання. Основними внутрішніми нормативними документами щодо здійснення
освітнього процесу на третьому рівні вищої освіти є Положення про організацію освітнього процесу, Положення про
систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету, Положення про організацію
самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Відповідно до цих документів освітній процес за ОНП здійснюється за
такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Всі заявлені
результати ОНП, відповідно до робочих програм, забезпечуються як лекційними, так і практичними заняттями та
самостійною роботою. Формами підсумкового контролю є заліки та екзамени. Підсумкова атестація здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або СВР, утвореною для проведення разового
захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Студентоцентроване навчання у
процесі реалізації ОНП здійснюється за рахунок: вибору форми навчання (денна, вечірня, заочна); залучення
здобувачів до формування освітньої програми; реалізації можливості вибору здобувачами навчальних дисциплін
відповідно до специфіки дослідження; відповідністю методів і форм навчання принципам академічної свободи для
всіх учасників навчального процесу (форми і методи навчання вказані у РП дисциплін, які розміщено на сайті НН
ІПКВК https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-predmetyshcho-%20vykladaiutsia/24-
predmeti-shcho-vikladayutsya-za-navchalnim-planom-spetsialnosti-122-komp-yuterni-nauki); наявністю дистанційних
курсів за освітньою програмою (курси розміщено на сайті центру дистанційного навчання Університету
https://cdo.kname.edu.ua); наявністю вільного доступу до інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних,
програмного забезпечення (Micrisoft Azure). Результати опитування здобувачів під час роботи ЕГ свідчать про
достатній рівень задоволеності здобувачів методами навчання і викладання, але вказаний відповідний лінк у ВСО
https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ не працює. Принципи академічної свободи здобувачів – свободи
отримання знання, забезпечується можливістю здобувати знання відповідно до своїх потреб та інтелектуальних
запитів; формувати індивідуальну траєкторію навчання, в т.ч. через програми академічної мобільності; обирати
напрямок наукових досліджень; вільно висловлювати власну думку щодо змісту освіти і організації навчального
процесу. За результатами інтерв’ювання ЕГ здобувачів ОНП, що акредитується, з’ясовано, що в цілому вони
задоволені якістю та умовами навчання у ЗВО.

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).

Під час зустрічі ЕГ зі здобувачами, останні підтвердили ЕГ той факт, що відповідні матеріали надаються їм перед
початком вивчення дисципліни. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та
критеріїв оцінювання надається здобувачеві вищої освіти: - у ОНП, що є частиною Інформаційного пакету
Університету. - викладачем на першому занятті з дисципліни; - на офіційному сайті кафедри та у відповідному курсі
на порталі дистанційного навчання (робоча програма навчальної дисципліни); - додається до індивідуальних
завдань; - у методичних матеріалах до відповідних компонентів самостійної роботи. Інформація щодо цілей, змісту
та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання є складовою навчально-методичного
комплексу дисципліни, доступ до якої здійснюється через корпоративні інформаційні ресурси, зокрема – сайти
кафедри, НН ІПКВК, ЦДО. У ВСО зазначено: Цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії
оцінювання у межах окремих ОК: https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-predmety-
shcho-vykladaiutsia/. Але за цим лінком відсутня відповідна інформація. ЕГ знайшла правильний лінк:
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-predmetyshcho-%20vykladaiutsia/24-predmeti-
shcho-vikladayutsya-za-navchalnim-planom-spetsialnosti-122-komp-yuterni-nauki. Отже, здобувачам вищої освіти
своєчасно та належним чином надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та ПРН, а також порядку та
критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОНП.

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

На думку ЕГ, здобувачі ОНП долучаються до наукових досліджень, що проводять викладачі кафедри. Робочий
навчальний план ОНП передбачає освітню та наукову складову навчального процесу. Термін навчання за ОНП
складає 4 роки, з яких перші 3 відводяться для проведення наукових досліджень та засвоєння освітніх компонентів
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(освітня складова – 4 семестри), а останній 4 рік – для верифікації отриманих результатів, написання та захисту
дисертаційної роботи. Елементи наукового дослідження є складовими навчальних дисциплін ОНП. Під час науково-
дослідницької практики здобувачі виконують власні дослідження з апробацією цих досліджень шляхом доповідей
на наукових конференціях, семінарах, друку у наукових виданнях. Для проведення апробації Університетом
надаються такі можливості: 1) університетом видається 3 журнали, зокрема, науково-технічний збірник
«Комунальне господарство міст». Серія: технічні науки та архітектура, який включено до фахових видань категорії Б
за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки; 2) регулярно проводяться наукові конференції за тематикою галузі,
зокрема, за результатами міжнародної науково-практичної конференції "ММП" видається колективна монографія,
опублікована у країні Євросоюзу (м. Рига, Латвія). Під час навчання за ОНП здобувачі приймають участь у
виконанні НДР, наприклад, дослідження Мартиненка О.С. («Методи моніторингу вимог проектів та програм з
урахуванням ресурсних обмежень») проводилось в межах НДР «Методологія та інформаційні технології управління
стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку» (ДР № 0116U003371), дослідження Шеветовського В.В. – в
межах НДР «Розробка та дослідження нової конструктивної будівельної системи багатокритеріальної відповідності»
(№ ДР 0115U000154). Наукові результати, отримані у результаті виконання ОНП, також впроваджуються (що
підтверджено відповідними актами впровадження) у навчальний процес ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, у виробничі та
організаційні процеси інших організацій та установ.

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

Оновлення змісту ОК регламентує Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019_
1.pdf. Згідно з положенням оновлення робочих програм дисциплін відбувається щорічно. На кафедрі проводяться
науково-методичні семінари щодо форм та змісту навчання. Під час їх проведення обговорюються питання
оновлення ОК. Деякі робочі програми залишились без змін з 2019 р., зокрема: “Управління науковими проектами”;
“Методологія управління проектами, програмами та портфелями проектів”; “Інформаційні технології та системна
інтеграція в управлінні проектами”; “Моделі та методи управління ІТ-проектами”; “Моделі, технології проектування
та управління інформаційними системами”; “Сучасні підходи до розробки та впровадження інформаційних
технологій”. Ознайомлення викладачів з сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі відбувається в
результаті: систематичного підвищення кваліфікації, участі у Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-
практичних конференціях (Шеветовський В.В. – «Сучасні методики,інновації та досвід практичного застосування у
сфері технічних наук». (м. Люблін, Республіка Польща, 2017 р.); «Розвиток технічних наук: проблеми та рішення»
(м.Брно, Чеська Республіка, 2018 р.); «Перспективи розвитку технічних наук у країнах ЄС та в Україні» (м.
Влоцлавек, Республіка Польща, 2018 р.); Шеветовський В.В. – колективна монографія видавництва LAP LAMBERT
Academic Publishing, Riga, 2019; стаття у Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, 2019; Мартиненко О.С. –
стаття у The scientific heritage, Hungary, 2019). Пропозиції роботодавців враховуються при оновленні ОК. Це
підтверджується відповідними документами (зокрема, протоколами кафедри в системі НА), а також факт
обговорення, розгляду та затвердження встановлено в ході інтерв’ювання здобувачів та роботодавців. ЕГ рекомендує
більш активно враховувати думки як здобувачів, так і роботодавців при оновленні змісту ОК. Робочі програми
дисциплін містять посилання на застарілу літературу. ЕГ рекомендує оновити списки літературних джерел у
робочих програмах.

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

Ключова структурна одиниця Університету з інтернаціоналізації діяльності - Центр міжнародної діяльності та освіти
http://ird.kname.edu.ua/. В Університеті існують Українсько-Польський культурно-освітній центр, Українсько-
Канадський культурно-освітній центр, Лівансько-Український культурно-освітній Центр, Культурно-освітній центр
«Інститут Конфуція», Чеський мовно-культурний центр та інші. В рамках навчання та проведення наукових
досліджень за ОНП аспіранти приймають участь у закордонних наукових конференціях, друкують результати
досліджень у закордонних наукових виданнях: Шеветовський В.В. – «Сучасні методики,інновації та досвід
практичного застосування у сфері технічних наук». (м. Люблін, Республіка Польща, 2017 р.); «Розвиток технічних
наук: проблеми та рішення» (м.Брно, Чеська Республіка, 2018 р.); «Перспективи розвитку технічних наук у країнах
ЄС та в Україні» (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 2018 р.); Шеветовський В.В. – колективна монографія
видавництва LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, 2019; стаття у Austrian Journal of Technical and Natural
Sciences, 2019; Мартиненко О.С. – стаття у The scientific heritage, Hungary, 2019. В співробітництві з ISMA (Ріга,
Латвія) публікується колективна монографія англійською мовою з видавництвом в Євросоюзі. Викладачі ОНП
активно оприлюднюють результати досліджень в закордонних наукових виданнях, проходять підвищення
кваліфікації, зокрема в 2020 році доц. Старостіна А.Ю. та Лисенко Д.Е. отримали сертифікати володіння
англійською мовою рівня В2. На наш погляд, групі забезпечення варто активізувати практику залучення здобувачів
до міжнародної діяльності, починаючи з підготовки заявок. Рекомендуємо також проводити більш активну роботу із
здобувачами стосовно популяризації укладених угод про академічну мобільність.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:
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Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Позитивною практикою є наявність матеріалів навчальних дисциплін у вільному для здобувачів доступі.
Позитивною практикою також є те, що НПП оновлюють зміст освітніх компонентів ОНП, враховуючи тенденції
ринку праці. Викладачі групи забезпечення беруть участь у Міжнародних проєктах, конференціях та стажуваннях.
Здобувачі вищої освіти поінформовані про укладені угоди про академічну мобільність. Під час проведених інтерв’ю
ЕГ переконалась, що в Університеті створене освітнє середовище, яке характеризується взаємодією учасників,
рівністю їх аргументів, можливістю взаємної оцінки й контролю.

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

Хоча наявні робочі навчальні дисципліни, в яких відображена інформація щодо цілей, змісту та очікуваних
результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих ОК, ЕГ рекомендує поступово розробити
силабуси дисциплін, що викладаються на ОНП. Робочі програми деяких дисциплін не оновлені з 2019 р. та містять
посилання на застарілу літературу. ЕГ рекомендує оновити робочі програми. У ВСО зазначено, що здобувачами
здійснюється самостійний вибір тематики для виконання індивідуальних завдань слухачами, зокрема, за
дисциплінами Науково-педагогічна практика, Управління науковими проектами, Аспірантські студії, але ЕГ
встановила, що робочі програми зазначених ОК не містять індивідуальних завдань. Потребує покращення також
міжнародна мобільність здобувачів вищої освіти, участь їх у різноманітних міжнародних програмах, конференціях
тощо. Здобувачі вищої освіти добре поінформовані щодо інтернаціоналізації ЗВО та можливостей академічної
мобільності в іноземні ЗВО, проте не використовували можливостей академічної мобільності в закордонні
університети.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Здобувачам вищої освіти своєчасно та належним чином надається необхідна інформація щодо цілей, змісту та ПРН,
а також порядку та критеріїв оцінювання у межах навчальних дисциплін ОНП. Викладачі оновлюють зміст освітніх
компонентів ОП, враховуючи тенденції ринку праці та сучасні практики ІТ-галузі. Здобувачі вищої освіти за даною
ОНП поінформовані про інтернаціоналізацію ЗВО, проте не користуються укладеними угодами про академічну
мобільність. Враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, ОНП та освітня
діяльність за цією програмою загалом відповідають Критерію 4 з недоліками, що не є суттєвими.

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.

На ОНП застосовуються такі форми контролю досягнення ПРН: усне опитування; письмове опитування (теоретичні
питання, задачі, контрольні завдання); тестування з використанням комп’ютерних технологій. Форми контролю
визначаються викладачем в робочій програмі навчальної дисципліни. Різноманіття методів і форм контрольних
заходів дозволяє перевірити досягнення ПРН. Форми контрольних заходів і критерії оцінювання здобувачів вищої
освіти є чіткими, зрозумілими, доступними, дають змогу встановити досягнення здобувачем вищої освіти
результатів навчання для окремого освітнього компонента та ОНП загалом. В правилах проведення контрольних
заходів наведено, що обов’язкова присутність двох викладачів та їх підписи в відомості, що забезпечує об’єктивність
оцінювання. На ОНП застосовують такі види контролю: поточний, модульний і підсумковий. Поточний контроль
проводиться на аудиторних заняттях для перевірки рівня підготовки до виконання конкретної роботи та може
проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях,
виступів здобувачів на практичних заняттях, тестування тощо. Модульний контроль передбачає оцінювання знань,
умінь та практичних навичок здобувачів вищої освіти, набутих під час засвоєння окремого змістового модуля
дисципліни. Підсумковий контроль є оцінкою результатів навчання здобувачів на всіх етапах навчання. Форми
підсумкового контролю для дисциплін: екзамен, залік, диференційований залік. Форми контрольних заходів та
критерії оцінювання здобувачів вищої освіти визначаються викладачем для кожного контрольного заходу,
відображаються в ОНП та РП, заздалегідь доводяться до здобувачів. Згідно Положення про організацію освітнього
процесу
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf), графік навчального процесу (визначає календарні терміни семестрів, екзаменаційних сесій, канікул та
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атестацій. Затверджується проректором з наукової роботи та розміщується на офіційному сайті Університету Графік
проведення екзаменів затверджується Наказом по університету, оприлюднюється на дошках оголошень в НН ІПКВК
та вноситься до розкладу в Корпоративній інформаційній системі. Критерії оцінювання доводяться до здобувачів
вищої освіти на початку вивчення дисципліни. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання за кожним ОК є
обов’язковою складовою відповідних робочих програм, які розміщуються на сайті НН ІПКВК та на сторінках курсів
дистанційного навчання. Перед екзаменами в терміни, визначені розкладом, обов’язково проводяться консультації,
на яких обговорюються всі питання, що виникли у аспірантів під час підготовки, в тому числі щодо критеріїв
оцінювання. Таким чином, встановлена повна відповідність ОП цьому підкритерію.

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

Стандарт вищої освіти відсутній.

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.

Процедура проведення контрольних заходів 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).
Встановлення термінів проведення проміжної атестації затверджується розпорядженням ректора. Форма
проведення екзамену та критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються робочою програмою
дисципліни. Строк і тривалість проведення атестації здобувачів визначається графіком освітнього процесу та
регулюються нормативно-правовими документами університету. Моніторинг обізнаності здобувачів вищої освіти з
критеріями оцінювання на ОНП дали 100% результат. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується проведенням
екзаменів/диференційованих заліків у письмовій формі та обов’язковій присутності не менше як двох викладачів,
відкритістю інформації про умови проведення контрольних заходів, їх публічністю та з використанням системи
дистанційного навчання Moodle. Крім того, об’єктивність екзаменаторів забезпечується рівністю умов для всіх
здобувачів, зокрема складності та кількості завдань, єдиних критеріїв оцінювання і тривалості контрольних заходів,
механізмів підрахунку результатів, тощо. У випадку незгоди аспіранта з рішенням, він може звернутися з письмовою
апеляцією до директора НН ІПКВК. Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів визначають
порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження. Для вирішення спірних питань і
розгляду апеляції здобувачів створюється апеляційна комісія, до якої входить директор НН ІПКВК, завідувач
випускової кафедри, викладач, завідувач кафедри, на якій викладається дисципліна, представник Ради молодих
вчених, науковий керівник аспіранта (п. 8.3 “Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук” Випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при
реалізації даної ОНП не було, відтак ефективність і прозорість такої процедури перевірити складно. Здобувачам
вищої освіти, які за результатами підсумкового семестрового контролю отримали незадовільну оцінку з дисципліни
або не з’явилися на підсумковий контрольний захід без поважної причини, надається можливість покращити
результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. Здобувач вищої освіти не може бути
допущений до перескладання екзамену з дисципліни, доки він не виконає всі види робіт, передбачених програмою з
цієї дисципліни. Випадків застосування відповідних правил при реалізації даної ОНП не було. Положення про
організацію освітнього процесу забезпечує право здобувача вищої освіти на оскарження рішення, дії або
бездіяльність науково-педагогічних працівників, посадових осіб Університету щодо організації і результатів
проведення семестрових контрольних заходів. Випадків оскарження процедури та результатів проведення
контрольних заходів серед здобувачів ОНП 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.

ЕГ встановлено, що дотримання вимог щодо академічної доброчесності регулюється по університету документами:
Положенням Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
Кодексом честі Університету , Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова, Тимчасовим порядком перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського
рівнів в інформаційній системі Unplag, Порядком проведення попередньої експертизи дисертацій на здобуття
ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Тимчасовим алгоритмом реалізації Порядку проведення
експерименту з присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Проектом Положення про
академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Університет

Сторінка 14



уклав угоду з ТОВ «Антиплагіат» з березня 2017 року на перевірку робіт в системі Unichek. Відповідальний перевіряє
рукопис дисертації в електронному вигляді. Не більше 10 робочих днів з дня подання роботи НН ІПКВК формує
довідку про результати перевірки на ознаки плагіату. Для здобувачів запропоновано курс «Інформаційні ресурси
Університету», в якому здобувачі вивчають процедури дотримання академічної доброчесності. Університет був
учасником проекту SAIUP (куратор від проекту – викладач даної ОНП Мущинська Н.Ю.), під егідою якого
проводяться зустрічі із залученням та з ініціативи здобувачів освіти і НПП. У 2017 р. в Університеті пройшов
дводенний тренінг “ACADEMIC WRITING: TOOLS FOR INTEGRITY”. Організатори: Регіональний офіс з питань
викладання англійської мови Посольства США в Україні та Американська Рада в рамках проекту з Академічної
доброчесності в Україні SAIUP. У 2018 р. пройшла серія тренінгів та семінарів, присвячених академічній
доброчесності. У 2018 р. було проведено тренінг «Креативність, як основа твоєї унікальності» та дебати здобувачів з
питань доброчесності. У 2019 р. проведено Інтелектуальну антикорупційну гру «Що? Де? Коли?». Постійно
відбувається співпраця студенти – учні шкіл з питань академічної доброчесності. Наукова бібліотека працює в
проекті УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Відповідальність за дотримання академічної
доброчесності та її порушення визначається в Розділі 4 Проекту Положення про академічну доброчесність та
систему запобігання академічному плагіату в Харківському національному університеті міського господарства імені
О.М. Бекетова. При виявленні випадків порушення академічної доброчесності - під час виконання навчальних
завдань, завдання повертається здобувачеві вищої освіти на доопрацювання; - під час контрольних заходів,
здобувачеві призначається повторний захід; - на етапі підготовки кваліфікаційної роботи встановлення факту
плагіату є підставою до недопущення здобувача до захисту з подальшим відрахуванням. На ОНП «Комп’ютерні
науки» не встановлено випадків порушень академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають діючим вимогам. Правила проведення контрольних заходів є
доступними для всіх учасників освітнього процесу, визначають порядок оскарження результатів контрольних
заходів і їх повторного проходження, є чіткими та зрозумілими. ЕГ під час інтерв’ювання здобувачів вищої освіти
пересвідчилася, що у контексті процедур оскарження здобувачі освіти мають можливість підняти будь-яке питання,
яке стосується процедури контрольних заходів, впевнені, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними
процедурами. В ЗВО визначено чіткі та зрозумілі політика, стандарти і процедури дотримання академічної
доброчесності, що послідовно дотримуються всіма учасниками освітнього процесу під час реалізації освітньої
програми. У ЗВО функціонує система перевірки робіт на антиплагіат, а процедура є безкоштовною для всіх
учасників освітнього процесу.

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

Оскільки у ВСО відсутній опис практики виявлення випадків порушення академічної доброчесності, що може
свідчити про недоліки перевірних заходів, ЕГ рекомендує більш ефективно застосовувати існуючі механізми
виявлення порушень академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Наявні форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяють встановити
досягнення результатів навчання за ОНП. Академічна доброчесність дотримується всіма учасниками освітнього
процесу та популяризується у ЗВО. Отже, враховуючи голістичний підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх
контексту, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 5.

Критерій 6. Людські ресурси:

1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання.
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На думку ЕГ, академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП, є достатньою для
досягнення цілей та програмних результатів навчання ОНП. Аналіз кадрового складу засвідчив відповідність
академічної кваліфікації НПП тим освітнім компонентам, які вони викладають на цій ОНП. Під час роботи ЕГ
гарантом були надані додаткові відомості щодо діяльності НПП. ЕГ переконалась, що НПП відповідають
академічній та /або професійній кваліфікації викладача навчальним дисциплінам, які вони забезпечують,
наприклад, Чумаченко І.В. відповідає дисциплінам “Управління науковими проектами” і “Методологія управління
проектами, програмами та портфелями проектів” за науковою та публікаційною активністю, підвищенням
кваліфікації та ін., Резван О.О. відповідає дисципліні “Сучасні методи викладання у вищій школі” за науковим
ступенем та публікаційною активністю, Корженко В.В. відповідає дисципліні «Історія і філософія науки» за
науковим ступенем, науковою та публікаційною активністю, підвищенням кваліфікації та ін. Усі викладачі, що
забезпечують дисципліни, мають відповідні наукові, навчальні та/або методичні публікації.

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

Процедури конкурсного добору викладачів регламентуються Законом України «Про вищу освіту», Положенням
щодо конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2020.pdf. Крім того, при оголошенні конкурсу кандидат має прочитати пробну
лекцію (провести практичне заняття). Обговорення кандидатур претендентів здійснюється колективом кафедри, що
оформлюється протоколом. Предметом обговорення можуть бути: звіт про роботу за попередній період, аналіз
проведених відкритих (пробних) лекцій, практичних занять, наукова активність, досвід практичної роботи.

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

Під час експертизи (інтерв’ювання здобувачів вищої освіти та роботодавців) було встановлено, що роботодавці
долучаються до організації та реалізації освітнього процесу. Університет тісно співпрацює з роботодавцями.
Основними прикладами співпраці з роботодавцями для даної ОНП є: - стажування викладачів на Державному
підприємстві «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», підвищення їх кваліфікації в
Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут", на кафедрі стратегічного управління,
якою здійснюється викладання за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки; - участь представників роботодавців в
воркшопах і семінарах під час вивчення дисципліни Аспірантські студії; - участь роботодавців в формулюванні
завдань наукових досліджень аспірантів, подальше впровадження результатів цих досліджень; - участь роботодавців
в формулюванні індивідуальних завдань в рамках науково-дослідної практики; - рецензування роботодавцями ОНП.
Для збирання відгуків роботодавців та партнерів проводиться опитування https://forms.gle/QHTTKSN7TkFvKC1x7; -
участь аспірантів в навчальній, науковій, організаційній діяльності Університету (ЗВО є роботодавцями для
випускників ОНП); - обговорення перспектив розвитку ОНП на науково-практичних конференціях за участі
академічної спільноти та роботодавців; - участь роботодавців у попередній експертизі дисертаційних робіт, у
засіданнях спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій. - участь роботодавців в формуванні індивідуальних
завдань за навчальними дисциплінами у відповідності до сформульованих завдань дисертаційного дослідження.
Наприклад, індивідуальні навчальні завдання Мартиненка О.С. було сформовано за запитом ДП "Запорізьке
машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г. Івченка. Виконання завдань підтверджується
відповідним актом впровадження результатів дисертаційної роботи; індивідуальні навчальні завдання
Шеветовського В.В. було сформовано за участі ПрАТ «Харківський плитковий завод», виконання завдань
підтверджено відповідним актом.

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

В рамках ОНП практики, експерти та представники роботодавців залучаються (хоча дуже фрагментарно) до
аудиторних занять, зокрема в воркшопах і семінарах під час вивчення дисципліни Аспірантські студії, що було
відзначено при інтерв'юванні як аспірантів, так і роботодавців.

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

На думку ЕГ Університет має налагоджену систему професійного розвитку викладачів, який забезпечується
системою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і наукових працівників, яка
регламентується Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
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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. Моніторинг та стимулювання рівня
професійного розвитку забезпечується системою рейтингування викладачів (СВО ДВНЗ «ХНУМГ ім. О. М.
Бекетова» РНППП-17. Рейтингування НПП та підрозділів). Мають місце курси підготовки викладачів «Теорія і
практика роботи в Moodle»; курси іноземних мов (англійська, чеська, китайська) в Центрі іноземних мов при центрі
підвищення кваліфікації (https://cpk.kname.edu.ua); семінари та курси Наукової бібліотеки
(https://library.kname.edu.ua), зокрема щодо роботи з міжнародними базами даних Scopus та Web of Science.
Університет співпрацює з іншими організаціями щодо проходження стажувань та підвищення кваліфікації
викладачів. Так, з моменту запровадження ОНП “Комп’ютерні науки” її викладачі направлялись на підвищення
кваліфікації (3 особи): Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Національний технічний
університет "ХПІ"; на стажування (6 осіб): ХНУРЄ, ГО ВІ "Станція Харків", Державне підприємство «Південний
державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості», Інститут при
міжнародній асоціації викладачів англійської мови ТІСОЛ-Україна за підтримкою Регіонального Офісу з питань
викладання англійської мови Посольство США в Україні. Тобто в ЗВО наявна практика підвищення кваліфікації
викладачів ОНП як в інших закладах вищої освіти, так і на виробництві, що, на думку експертної групи, значно
посилює професійну кваліфікацію викладачів цієї ОНП.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Два рази на рік в університеті запроваджено рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр
Університету. За перші місця в університетському рейтингу НПП, за наказом ректора, виплачується грошова
винагорода. Лідери рейтингу серед кафедр отримують додаткові фінансові ресурси на розвиток. З метою
стимулювання наукової активності, в Університеті запроваджено преміювання за досягнення високого рівня
оприлюднення результатів наукових досліджень. НПП, за рішенням Вченої ради університету, може бути присвоєно
почесне звання: - «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» професорам Університету за значний
особистий внесок в освітню і наукову діяльність. - «Заслужений викладач ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» доцентам,
старшим викладачам за високий рівень професійної діяльності та значний особистий внесок у підготовку фахівців.
Наявність матеріального стимулювання розвитку викладацької майстерності та наукової роботи підтвердили
учасники фокус-групи викладачів та допоміжних (сервісних) структурних підрозділів під час інтерв’ю з ЕГ.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

ЕГ вважає, що академічна та професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП «Комп’ютерні науки»,
забезпечує досягнення визначених цілей та ПРН. Науково-педагогічні кадри, які забезпечують підготовку на ОНП,
мають відповідну кваліфікацію і здійснюють необхідну роботу з методичного забезпечення навчального процесу.
Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму. Постійно відбувається моніторинг рівня професіоналізму викладачів. Досить розвинена система
заохочення викладацької майстерності. В ЗВО наявна практика підвищення кваліфікації викладачів ОНП як в
інших закладах вищої освіти, так і на виробництві, що, на думку експертної групи, значно посилює професійну
кваліфікацію викладачів цієї ОНП.

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

ЕГ рекомендує посилити практику проведення аудиторних занять «зовнішніми» професіоналами, професіоналами-
практиками, експертами галузі. Надана інформація про організацію епізодичних зустрічей, воркшопів не може бути
відображенням залучення до аудиторних занять на ОНП професіоналів-практиків.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.
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Достатньою, на думку ЕГ, є академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП.
Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють забезпечити необхідний рівень їхнього
професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми. На жаль, ЗВО майже не залучає роботодавців та
професіоналів-практиків до проведення аудиторних занять на ОНП, що акредитується. Враховуючи голістичний
підхід в оцінюванні, релевантність фактів і їх контексту, ОНП та освітня діяльність за цією програмою загалом
відповідають Критерію 6.

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.

В Університеті забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів освіти, яка
в залежності від мети та спрямування забезпечується різними структурними підрозділами, дорадчими органами,
відповідальними та посадовими особами. Зокрема, досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів
навчання забезпечується: - аудиторіями, переважно з мультимедійним устаткуванням, обладнанням навчальних
приміщень засобами візуалізації (lightpro), комп’ютерною технікою з встановленим прикладним програмним
забезпеченням (Office 365, MS Project 2016, Spider Project Prof demo, Microsoft Visual Studio Community Edition,
DIALux 4.13, Scilab 4.1.2, Trello, Jira); - наявністю сучасної фахової літератури та періодичних видань в Науковій
бібліотеці і на кафедрі. Бібліотека https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/ має 3 читальні зали на 540 посадкових
місця, з них 505 із доступом до інтернет. Більшість наукових та навчально-методичних видань є у цифровому
репозиторії https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-resursi/tsifrovij-repozitorij; до електронного каталогу видань
https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-resursi/elektronnij-katalog є вільний доступ з сайту Університету. -
вільним доступом викладачів та здобувачів до баз даних Scopus та Web of Science; - системою дистанційного
навчання Moodle. В Університеті встановлено 50 wi-fi роутерів для безкоштовного доступу в мережу інтернет, є зала
для інформаційно-розмножувального сервісу. - системою перевірки на ознаки плагіату Unichek; - навчально-
методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів програми; - наявністю розвиненої матеріально-
технічної бази (8 гуртожитків https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/студенту/общежития, комплекс громадського
харчування, спортивний комплекс, медичне обслуговування). ЕГ пересвідчилась, що в Університеті виділяються
необхідні фінансові ресурси для забезпечення досягнення визначених ОНП цілей та програмних результатів
навчання. Навчально-методичне забезпечення ОНП (робочі програми https://cdo.kname.edu.ua/) спрямовані на
забезпечення програмних результатів навчання). Унікальною формою соціальної підтримки працівників і
здобувачів освіти в університеті є Центр розвитку для дітей ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
https://kidscenter.kname.edu.ua/index.php/uk/, який забезпечує підтримку у догляду за дітьми дошкільного віку.
Отже, ЕГ дійшла висновку, що матеріально-технічні та фінансові ресурси, а також навчально-методичне
забезпечення ОНП забезпечують досягнення визначених цілей та програмних результатів навчання.

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

Під час зустрічі із представниками допоміжних структурних підрозділів ЕГ пересвідчилась, що здобувачі вищої
освіти і викладачі мають безоплатний доступ до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних
для навчання, викладацької або наукової діяльності в межах ОНП, бібліотеки, цифрового репозиторію та
міжнародних баз Scopus та Web of Science та інформаційних ресурсів (вільні ліцензії Office 365, MS Project 2016,
Spider Project Prof demo, Microsoft Visual Studio Community Edition, DIALux 4.13, Scilab 4.1.2, Trello, Jira,
корпоративна інформаційна система, Moodle). Також, здобувачі вищої освіти та НПП мають доступ до
міжбібліотечного абонементу та періодичних видань всіх бібліотек м. Харкова за умови оформлення “Єдиної картки
читача”. Під час спілкування з гарантом ОНП було з’ясовано, що здобувачі вищої освіти та викладачі за необхідності
у позалекційний час мають доступ до лабораторного обладнання кафедри та відповідного програмного
забезпечення. Важливу роль у створенні освітнього середовища відіграє Рада молодих вчених для всебічного
сприяння діяльності молодих вчених Університету https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/48-
%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85-
%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85, https://www.facebook.com/groups/1009471409109771/?
ref=group_header. Після з спілкування з фокус-групою Ради молодих вчених, зокрема Вершиніною Дариною, яка є
головою Ради молодих вчених та членом Вченої ради Університету, підтверджено роботу та підтримку Ради
аспірантів з: підтримки професійного та наукового зростання молодих вчених у межах існуючих та нових наукових
шкіл, які існують в Університеті; інформаційної підтримки щодо можливості висвітлення наукових здобутків у
фахових наукових виданнях, обговорення результатів дослідження на науково-практичних конференціях тощо;
об’єднання зусиль молодих вчених для вирішення актуальних наукових проблем (у т. ч. тих, що постають перед
Університетом) шляхом виконання науково-дослідних тем, видання колективних монографій та проведення
науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо; підтримки участі студентів та молодих вчених у
стипендіальних та грантових програмах; рекомендація молодих вчених для їхнього представлення на здобуття
державних премій, почесних звань, отримання іменних стипендій, премій, нагород; розвиток міжнародних
наукових зв’язків за участю молодих вчених Університету; сприяння висвітленню здобутків молодих вчених та
впровадженню їх у практику.
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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.

Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти завдяки комплексу заходів, які
впроваджує та виконує Університет та органи студентського самоврядування. Під час спілкування з різними фокус-
групами ЕГ з’ясувала, що до таких заходів відносяться: підтримка стану приміщень, навчальних аудиторій,
лабораторій, комплексів та приміщень для харчування, гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил
експлуатації, профілактична та роз’яснювальна робота щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в
разі організації позанавчальних заходів, системна робота з популяризації здорового способу життя
https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam, системна робота з забезпечення цивільного захисту (наявність
чітко визначених процедур та планів евакуації, системи оповіщення, пожежної безпеки, проведення комплексних
тренувань з евакуації https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/?tab=album&album_id=2165995530143008,
організація охорони навчальних корпусів та гуртожитків. Під час співбесіди з фокус-групою Ради молодих вчених та
здобувачів вищої освіти, було з’ясовано, що Рада проводять: опитування
https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/Opytuvannya_PhD_2020.pdf.

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

Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти ЕГ переконалася в тому, що вони задоволені освітньою, організаційною,
інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою зі сторони Університету, студентської профспілки
https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/ та Ради молодих вчених https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/48-
%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85-
%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85 . Інформаційна та консультативна підтримка щодо організації
освітнього процесу та змісту освіти більшою мірою забезпечується на рівні випускової кафедри
https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/. Значною є роль у цій роботі навчально-наукового інституту підготовки
кадрів вищої кваліфікації, Наукової бібліотеки, Центру дистанційного навчання, Центру міжнародної діяльності та
освіти, інших університетських центрів. Основні положення щодо забезпечення інтересів здобувачів Університету з
питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною Угодою https://www.kname.edu.ua/index.php/ між
Ректоратом та Ради молодих вчених. Через веб-сайт Університету здобувачі можуть ознайомитись з нормативно-
правовою документацією та останніми новинами, пов’язаними з ЗВО та кафедрою. Підтверджено ЕГ під час
спілкування з НПП та здобувачами вищої освіти, щодо рівня задоволеності здобувачів вищої освіти організаційною,
освітньою, інформаційною консультативною та соціальною підтримкою з боку ЗВО, на випусковій кафедрі під час
атестації аспірантів 2 на рік проводиться анонімне анкетування
(https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/Opytuvannya_PhD_2020.pdf). Великий вплив на адаптацію та соціальну
підтримку здобувачів має Рада молодих вчених (заходи спрямовані на створення дружньої атмосфери в
студентському колективі). Освітня та консультативна підтримка здобувачів вищої освіти з боку викладачів кафедри,
а також зворотній зв'язок (особливо під час карантину) здійснюється через соціальні мережі та месенджери,
електронну пошту (контактні дані викладачів наведені на сайті кафедри
https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/main/sostav-kafedri), корпоративний портал, платформи для проведення
лекцій та практичних занять в он-лайн режимі (Zoom, Google Teames, Skype). В Університеті створено додатковий
інформаційний канал на період карантину https://www.kname.edu.ua/index.php/4197.

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

Заклад значною мірою реалізує права на освіту для осіб з особливими потребами. ЕГ з’ясувала це під час огляду
матеріально-технічної бази (відеозвіт, фото), а також ознайомлення з нормативними документами ЗВО. В
Університеті реалізовано систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні
показники та візуальні елементи доступності; вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері
без порогів, вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами
та тактильними смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до норм. Згідно
наданому Висновку https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf у цілому територія та
будівлі ХНУМГ є частково доступними. З метою забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення в університеті затверджено відповідний Порядок супроводу
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/МОН_наказ_389-01.pdf. Під час зустрічі гарант
ОНП повідомив, що у 2020-2021 році заплановано продовжити роботу з адаптації Університету. Під час зустрічі зі
здобувачами вищої освіти та НПП було з’ясовано, що на даний момент на цій ОНП особи з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення не навчаються.

Сторінка 19



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

Політика врегулювання та дотримання етичних норм в Університеті забезпечується низкою нормативно-правових
документів: “Кодексом честі” https://www.kname.edu.ua/index.php/8-без-категории/2825-кодекс-честі-університету,
“Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_pro_komisiyu_etiki.pdf,
“Антикорупційною програмою”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/Антикор_про
грама_універ.pdf. З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу моральних і правових
норм, в Університеті створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності (наказ №360-01 від
04.12.19р.), яка діє згідно “Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності”. В Університеті на
засадах консультативно-дорадчого органу працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків для запобігання проявів
корупційних дій
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/pdf. Під час
ознайомлення з “Положенням про комісію з питань етики та академічної доброчесності” ЕГ з’ясовано, що в
Положенні чітко описана “неформальна” процедура реагування на неетичну поведінку, однак не описана
«формальна» процедура реагування на неетичну поведінку, зокрема, сексуальні домагання, дискримінацію. Під час
зустрічі з фокус-групою допоміжних структурних підрозділів голова юридичного відділу повідомив, що це
процедура, яка передбачає службове розслідування і стосовно нього в Університеті існує відповідне Положення.
Щодо цього питання зазначено, що в Університеті вживаються всі відповідні заходи та проводяться консультативно-
роз’яснювальні бесіди для запобігання неетичної поведінки (зокрема, сексуальних домагань, дискримінації) та
недоведення стану справ до реальних конфліктів. З'ясовано, що в Університеті періодично проводиться
цілеспрямоване анкетування, яке стосується антикорупційних заходів, за результатами якого вживаються відповідні
заходи. Під час спілкування з різними фокус-групами з'ясовано, що впродовж періоду провадження освітньої
діяльності за ОП конфліктних ситуацій не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

Університет має потужну матеріально-технічну базу, забезпечує безпечне для життя та здоров’я освітнє середовище.

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

Рекомендується продовжувати планомірно створювати умови, достатні для реалізації права на освіту осіб з
особливими потребами.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

ЕГ відмічає відповідність всіх підкритеріїв критерію 7 встановленим вимогам. В університеті вживаються всі
відповідні заходи та проводяться консультативно-роз’яснювальні бесіди для запобігання конфліктних ситуацій та
неетичної поведінки і жодного конфлікту не зафіксовано.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

В процесі акредитації ЕГ було встановлено відповідність Університету щодо послідовного дотримання визначених
ним процедур розроблення, моніторингу та періодичного перегляду ОНП. Ці процедури регламентуються
“Положенням про освітні програми”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%
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B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_2019.
p d f та цілком виконуються щодо даної ОНП. Проєкт ОНП завчасно розміщується на сайті Університету
https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ONP_PHD_new.pdf з метою отримання пропозицій стейкхолдерів.
Перегляд ОНП відбувається щорічно з урахуванням пропозицій і зауважень стейкхолдерів та університетів-
партнерів з країн ЄС. Зміни до змісту ОНП вносяться шляхом удосконалення змісту окремих освітніх компонентів
(протокол №2 від 26.09.2019). До розробки проектів ОНП залучаються роботодавці та провідні фахівці з
спеціальності. За якість реалізації ОНП відповідає група забезпечення спеціальності. З метою врахування змін
законодавства та інноваційного розвитку галузі комп’ютерних наук вносяться зміни в робочі навчальні програми
дисциплін. У разі потреби посилення професійної підготовки можуть вноситись зміни в ОНП в частині циклу
вибіркових освітніх компонентів. Зважаючи на світовий прогрес, на розвиток комп’ютерних наук, інформаційних
технологій, хмарних технологій існує необхідність в підготовці таких фахівців, що займуть своє місце саме в цій
галузі. Тому дані тенденції враховані в ОНП, а саме вивченням дисциплін: «Управління науковими проектами»,
«Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності», «Сучасні методи викладання у вищій школі».

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.

ЕГ відмітила наявність чітких процедур залучення здобувачів освіти і Ради молодих вчених до періодичного
перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості і їх реалізації. Ці процедури регламентуються
“Положенням про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності ХНУМГ ім. О.М.Бекетова”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf. Під час зустрічі з представниками Ради
молодих вчених, з'ясовано, що кожного року зміст ОНП попередньо обговорювався серед здобувачів вищої освіти та
Головою Ради молодих вчених (яка регулярно відвідує засідання ректорату, Ради факультету та Вченої Ради)
інтереси здобувачів своєчасно доводились до керівництва Університету під час розгляду, затвердження та планового
перегляду ОНП. В свою чергу, здобувачі вищої освіти повідомили, що вони залучаються до процедури перегляду
ОНП, їх позиції та потреби беруться до уваги при визначенні змісту освітніх компонентів ОНП, однак вони таких
пропозицій не надавали за їх відсутності (здобувачі вищої освіти недоліків змісту ОП не відмічають, їх все
влаштовує). Під час зустрічі зі здобувачами вищої освіти було підтверджено про регулярні анкетування та
обговорення їх результатів https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/Opytuvannya_PhD_2020.pdf, які проходять при
кожній атестації аспірантів (2 рази на рік) і охоплюють оцінювання окремих освітніх компонентів. Результати
опитування щодо якості реалізації окремих освітніх компонентів розміщенні у відкритому доступі на сайті кафедри
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjCs6oPMBO1iEIKVsFOXcfBdlOS1ZesKlqKQfNWFwzs27MRw/viewform та
обговорюються на на засіданні науково-методичної ради НН ІПКВК із запрошенням керівників ОНП за участі
голови Ради молодих вчених. Рада молодих вчених бере активну участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОНП, зокрема через представників здобувачів вищої освіти у Вченій раді університету
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Upravlinnya_ta_struktura/Naukovo-
tehnichna_rada/ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_РАДУ_МОЛОДИХ_ВЧЕНИХ_ХНУМГ.pdf.

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

Члени проектних груп і групи забезпечення ОНП безпосередньо є членами асоціацій та фахових товариств,
результати роботи яких враховуються при створенні та плановому перегляді ОНП. Опоненти та рецензенти
дисертаційних досліджень зі спеціальності 122 (Бушуєва Н.С. - д.т.н., професор, Директор академії управління
проектами; Сухонос М.К. - д.т.н., професор, проректор з наукової роботи, Харківський національний університет
міського господарства імені О. М. Бекетова; Чернов С.К. - д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний
університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Шостак І.В. - д.т.н., професор, професор кафедри,
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»; ) безпосередньо залучені до процедур
забезпечення якості та процесу періодичного перегляду ОНП. Підтверджено під час спілкування з роботодавцями,
що представники ринку праці, які залучені до процесу періодичного перегляду ОНП (Косенко В.В. – директор ДП
«Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», д.т.н., професор; Артюх Р.В. - директор ДП
«Південний державний проектно-конструкторський та науковх семінарах кафедри, зокрема в тих, які присвячені
питанням формування змісту освіти, результатів навчання, особливостей реалізації, інформаційного та методичного
забезпечення ОНП. Про залучення роботодавців до впровадження і періодичного перегляду ОНП свідчать рецензії
від роботодавців https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ДП_ХНДІТМ_2.pdf,
https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ДП_ПДП.pdf.

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

ЕГ вважає важливим елементом системи зворотного зв’язку з випускниками Асоціацію випускників, студентів і
друзів ХНУМГ імені О.М. Бекетова https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/. Асоціація здійснює діяльність у таких
напрямках: ведення інформаційної бази даних випускників Університету, забезпечення зв'язку з випускниками,
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співбесід з метою поширення знань про Університет тощо. Узагальнення матеріалів взаємодії дає важливі дані для
удосконалення ОНП.

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

Для забезпечення вчасного реагування на виявлені недоліки в ОНП та/або освітній діяльності з реалізації ОНП в
Університеті розроблене “Положення про моніторинг стейкхолдерів 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. Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та
моніторингу внутрішніх показників освітньої діяльності за ОнП: на рівні кафедр – у вигляді контролю діяльності
науково-педагогічних працівників, заслуховування, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр; на
рівні навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації – у вигляді контролю діяльності кафедр,
заслуховування, обговорення питань та прийняття рішень на засіданні вченої ради Університету щодо
затвердження основних нормативних документів з реалізації ОНП; на рівні Університету – моніторинг щодо
виконання прийнятих рішень проводить навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації. У ході
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості під час перегляду ОНП шляхом обговорення переліку і
змісту дисциплін науково-педагогічними працівниками кафедр Університету та з метою уніфікації певних
дисциплін різних спеціальностей до єдиних назв і змісту, що дозволило зменшити кількість потоків викладання
дисциплін «Сучасні методи викладання у вищій школі», «Управління науковими проектами» та, відповідно,
підвищити якість їх викладання, за рахунок можливості застосування групових форм роботи тощо. Система
забезпечення якості Університету забезпечує вчасне реагування на виявлені пропозиції, рекомендації та недоліки в
ОНП та освітній діяльності з реалізації ОНП. Підтвердженням такого реагування на виявлені пропозиції та
рекомендації від стейкхолдерів (протокол №2 від 26.09.2019), під час якого були внесені зміни до окремих освітніх
компонентів. ЕГ при знайомстві з документами на сайті відмітила наступне: деякі джерела рекомендованої
літератури в робочих програмах на даний час є не досить актуальними, що для ОНП третього освітнього рівня є
вкрай важливим.

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

Дана ОНП проходить первинну акредитацію, отже зауваження та пропозиції, щодо ОНП з попередніх акредитацій
відсутні. Під час удосконалення ОНП були враховані новітні тенденції в ІТ-галузі, а саме: Кожного року Громадська
Організація «Українське науково-освітнє IT товариство» збирає представників ЗВО для обговорення новітніх
тенденцій в ІТ-галузі та можливості актуалізації ОП. Побажання ГО «Українське науково-освітнє IT товариство»
стосовно фахових компетенцій випускників також враховувалися в процесі розроблення новій редакції ОНП в
рамках спеціальності 122 Комп’ютерні науки. За результатами обговорення з стейкхолдерами було висловлено
низку рекомендацій та пропозицій з поліпшення якості підготовки фахівців, які було враховано, а саме: - з метою
інтеграції випускників ОНП у міжнародний освітянський простір та міжнародне фахове співтовариство
рекомендовано запровадити з 2021 року викладання окремих дисциплін професійної підготовки іноземною мовою; -
активізовано роботу науково-педагогічних працівників випускової кафедри з підготовки та подання до друку
наукових публікацій до міжнародних фахових видань та публікацій в міжнародних наукометричних базах даних; -
участь в міжнародних конференціях аспірантів та викладачів; - у освітньому процесі запроваджено сучасне
програмне забезпечення.

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

Під час експертизи ЕГ було встановлено наявність сформованої культури якості вищої освіти в академічній спільноті
в університеті. Адміністрацією проводиться моніторинг кафедр та викладацького персоналу в цілому з метою
преміювання кращих НПП та стимулювання їх до подальшого розвитку. В Університеті сформовано “Сектор
моніторингу якості освітнього процесу ХНУМГ” https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/освіта/якість-освіти-в-
університеті/обеспечение-качества-образования, який функціонує в межах навчально-методичного відділу згідно
“Положення про навчально-методичний відділ”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Pologennya_Pro_strukturni_pidrozdily/Pologennya_pro_navchalno-
metod_viddil.pdf. Сектор безпосередньо контролює та рецензує відкриті та показові заняття викладачів, а також
сприяє проведенню та аналізу результатів опитування стейкхолдерів з метою розвитку освітньої програми та
освітньої діяльності за цією програмою. Здобувачі та викладачі мають можливість сприяти впровадженню
найкращих практик провідних європейських ЗВО під час перегляду змісту ОНП. Співпраця з роботодавцями та
врахування їх позиції також має вплив на розвиток ОП та спеціальності в цілому. Також важливу роль у формуванні
культури якості вищої освіти відіграє наукова бібліотека та сформований електронний репозиторій. На підвищення
якості освітньої діяльності в цілому в Університеті та, зокрема, за цією ОНП спрямоване функціонування основних
структурних підрозділів, функції яких закріплені відповідними Положеннями, які розміщені на сайті
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https://www.kname.edu.ua/index.php/ та регулюються низкою процедурних Положень щодо організації системи
забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Кафедри відповідають за:
розробку та вдосконалення змісту освіти, опитування здобувачів вищої освіти, роботу зі стейкхолдерами, контроль
дотримання норм академічної доброчесності; науково-методичний метод відповідає за: розробку нормативно-
методичної документації, моніторинг та контроль якості освітньої діяльності; ІОЦ за: корпоративну інформаційну
систему, бібліотечні та інші інформаційні ресурси, рейтинги; Центр міжнародної діяльності та освіти за: міжнародну
співпрацю, академічну мобільність; приймальна комісія за: прозорість, об’єктивність зарахування абітурієнтів; Рада
молодих вчених за: просування ініціатив молодих вчених; наукова бібліотека за: популяризацію принципів
академічної доброчесності.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

ЗВО має сформовану культуру якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої діяльності за даною ОНП.
Тісний зв’язок з роботодавцями та здобувачами вищої освіти дає можливість вчасно реагувати на зміни вимог ринку
праці та вдосконалювати як окремі компоненти, так і ОП в цілому.

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

ЕГ відмічає, що деякі робочі програми навчальних дисциплін містять не достатньо повну інформацію, а також
наявність деяких джерел рекомендованої літератури, що не є актуальними. Рекомендується: -ретельніше
здійснювати рецензування навчально-методичного забезпечення за даною ОНП; -інформацію щодо цілей, змісту та
програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів надавати
у формі силлабуса.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Зазначені недоліки не носять системний характер та не є суттєвими. ЕГ відмічає дієвість сформованої культури
якості освітньої діяльності в Університеті, яка в цілому відповідає вимогам критерію 8.

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

ЕГ з’ясувала, що правила і процедури, які регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу є чіткими
і доступними та розміщені на офіційній вебсторінці ЗВО в розділах «Публічна інформація»
https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/publichnaya-informatsiya та «Нормативна база»
https://www.kname.edu.ua/index.php/ru/glavnaya/normativnaya-baza. Під час ознайомлення експертної групи з
документами ЗВО ЕГ звернулась із запитанням щодо процедури повторного проходження контрольних заходів та
дізналась спілкуючись з фокус-групами, що процедура повторного проходження контрольних заходів залежить від
підстав їх проходження, в свою чергу всі здобувачі освіти мають повне усвідомлення про дану процедуру. Також під
час зустрічей було з’ясовано, що всі учасники освітнього процесу ознайомлені з їхніми правами та обов’язками, а
правила та процедури є для них чіткі і зрозумілі. В разі виникнення певних питань, вони можуть знайти на них
відповідь завдяки чіткому розподілу нормативних документів на відповідні категорії на сайті. ЕГ дійшла висновку,
що визначені правила і процедури, які регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є
доступними для них та послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.

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
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пропозиції заінтересованих сторін.

Під час ознайомлення з документами було з’ясовано, що дана ОП зі змінами була затверджена 02.07.2019 (протокол
№ 14 Вченої ради https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ONP_PhD_122_2019.pdf. ЕГ може відзначити, що для
обговорення усіх документів Університету, які потребують публічного розгляду створено на сайті ЗВО розділ
«Громадське обговорення проектів документів» https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/main/akredytatsiia-osvitnikh-
prohram. На цій сторінці під час перегляду заздалегідь розміщується проект ОП з метою отримання зауважень та
пропозицій стейкхолдерів
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewbTg_jwqBIlYJf4EiMbY5T0AKmnZ8nIoJn1vGSBU9rOWOjw/viewform.
Під час зустрічей з різними фокус-групами ЕГ з’ясувала, що проєкт ОНП до її затвердження та зміст обговорюється в
колі різних груп заінтересованих сторін з метою одержання зауважень та пропозиції стейкхолдерів. Так, під час
зустрічі з роботодавцями ЕГ було з’ясовано, що під час розробки та впровадження даної ОНП, інформація про неї
доноситься під час зустрічей з педагогічним персоналом даної кафедри. Всі недоліки та побажання щодо цієї ОНП
також передавалися під час особистого або електронного спілкування. Здобувачі освіти підтвердили, що можуть
висловлювати свою думку з приводу окремих освітніх компонентів та безпосередньо самої ОНП викладачам, Раді
молодих вчених або під час анонімного анкетування. На поточний час веб-сторінка містить оприлюднений проект
на офіційному веб-сайті ЗВО з метою одержання зауважень та пропозицій стейкхолдерів
https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/ONP_PHD_new.pdf.

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.

ЕГ підтверджує, що ЗВО та кафедра своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті достовірну інформацію
про ОНП, в обсязі достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін:
https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/, ОНП розміщена на офіційному веб-сайті університет у вільному доступі в
двох редакціях 2016 та 2019 роках https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/main/akredytatsiia-osvitnikh-prohram.
Кожен може безперешкодно отримати основну інформацію з даної ОП, яка наведена доступно та зрозуміло. ЗВО
веде регулярну роботу для повноцінного та безперебійного функціонування сайту, а також оприлюднює на своєму
офіційному веб-сайті достовірну інформацію про ОНП https://pm.kname.edu.ua/index.php/uk/main/akredytatsiia-
osvitnikh-prohram.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сайт університету наповнений актуальною інформацією та є доступним усім учасникам освітнього процесу.
Експертна група відмічає доступність та публічність всіх правил і процедур, які регулюють права та обов‘язки всіх
учасників освітнього процесу, що знайшло відображення у сукупності певних Положень та нормативних документів
ХНУМГ, розміщених на сайті університету.

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

ЕГ рекомендує приділити увагу усуненню технічних помилок у роботі сайту (не робочі посилання
https://pm.kname.edu.ua/images/PhD122/Inf_comp_122_PhD.pdf), а також доповнити інформацію кафедри, зокрема
щодо наукових робіт НПП та здобувачів вищої освіти на ОНП по роках.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

ЕГ група відмічає, що в цілому всі правила і процедури щодо організації освітнього процесу та регулювання прав та
обов‘язків всіх його учасників є доступними та публічними. Експертна група вважає, що зазначені недоліки є
несуттєвими.
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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.

Зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів, а саме фокус даної програми спрямований на управління
проєктами. До навчальних планів включені дисципліни за спеціальністю а також такі, що забезпечують
методологічні та викладацькі компетентності аспірантів, а саме “Сучасні інформаційні технології у науковій
діяльності”, “Управління науковими проектами”, “Сучасні методи викладання у вищій школі”, “Методологія
управління проектами, програмами та портфелями проектів”. Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки»
відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.1.

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

В реєстрі потенціальних наукових керівників, опонентів, рецензентів за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки", що
знаходиться на сайті кафедри (https://pm.kname.edu.ua/index.php/ru/main/akredytatsiia-osvitnikh-prohram) не всі
НПП, на думку ЕГ, в повній мірі відповідають спеціальності 122 Комп’ютерні науки, зокрема: Кадикова Ірина
Миколаївна, спеціальність за науковим ступенем 08.00.01 Ігор Борисович Туркін, спеціальність двигуни та
енергоустановки літальних апаратів. Так наприклад, Кадикова І.М. (спеціальність за науковим ступенем якої згідно
переліку 2015 - 051 Економіка) є науковим керівником Хвостіченко В.В. Проаналізувавши її публікації (згідно
наданої гарантом таблиці відповідності наукової діяльності аспірантів напрямові досліджень наукових керівників за
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки), ЕГ встановила, що вони відповідають спеціальності 122 Комп’ютерні науки,
але на жаль УСІ написані у співавторстві, зокрема з іншими членами групи забезпечення ОНП. На думку експертної
групи бажано б було в майбутньому підсилити обґрунтування зазначеної відповідності іншою науково-
публікаційною активністю, зокрема одноосібно. Інші наукові керівники повністю відповідають спеціальності 122
Комп’ютерні науки за науковим ступенем та є активними дослідниками, які мають публікації, дотичні до напряму
дослідження аспіранта. Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» в цілому відповідає вимогам у контексті
підкритерію 10.2.

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).

ЕГ під час огляду матеріальної бази та інтерв’ювання встановила, що здобувачі мають доступ до кафедральної
лабораторії з доступом до мережі Інтернет. Регулярно проводяться наукові конференції за тематикою галузі,
зокрема, за результатами міжнародної науково-практичної конференції "ММП-2019" видано колективну
монографію, опубліковану у країні Євросоюзу (м. Рига, Латвія). Також здобувачі приймають участь в спільних
конференціях університету з підприємствами Харькова, організаторами яких виступають роботодавці ДП
«Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування» та ДП «Південний державний проектно-
конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості». Під час зустрічі із представниками
допоміжних структурних підрозділів було з’ясовано, що здобувачі вищої освіти і викладачі мають безоплатний
доступ до бібліотеки, цифрового репозиторію та міжнародних баз Scopus та Web of Science та інформаційних
ресурсів (MS Project 2016, Spider Project Prof demo, Microsoft Visual Studio Community Edition, Scilab 4.1.2, Trello, Jira).
Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.3.

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.

Профільна кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної конференції "Математичне моделювання
процесів в економіці та управлінні проектами і програмами". За результатами конференції видається колективна
монографія. Серед учасників конференції за останній рік брали участь аспіранти Хвостіченко В.В. та Дорохіна А.А.
Крім того здобувачі ОНП неодноразово беруть участь у зарубіжних конференціях та мають закордонні видання, а
саме Шеветовський В.В. («Розвиток технічних наук: проблеми та рішення», м. Брно, Чеська Республіка, 2018 р.),
Мартиненко О.С. (стаття у The scientific heritage, Hungary, 2019). Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки»
відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.4.
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5. Існує практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники аспірантів є активними дослідниками за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, постійно
публікуються у фахових виданнях України та закордонних виданнях. Керівники та аспіранти є виконавцями НДР
“Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку” (Гусєва
Ю.Ю., аспірант Мартиненко О.С., Кадикова І.М., аспірант Хвостіченко В.В.) та НДР “Розробка та дослідження нової
конструктивної будівельної системи багатокритеріальної відповідност” (Сухонос М.К., аспіранти Шеветовський В.В.,
Макаров Р.О.). За темами НДР публікуються тези, статті, колективні монографії (видано колективну монографію,
опубліковану у країні Євросоюзу (м. Рига, Латвія). Отже, ЕГ вважає, що ОНП «Комп’ютерні науки» повністю
відповідає вимогам у контексті підкритерію 10.5.

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.

З метою моніторингу дотримання всіма учасниками освітнього процесу моральних і правових норм, в Університеті
створена постійно діюча комісія з питань етики та академічної чесності (наказ №360-01 від 04.12.19р.), яка діє згідно
“Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/.pdf, всі номативно-правові документи, які
стосується академічної доброчесності зазначені у підкритерію 5.4. Всі дисертаційні роботи здобувачів проходять
перевірку на наявність ознак плагіату в системі Unicheck на етапі попередньої експертизи дисертаційної роботи. Під
час інтерв’ювання з представниками Ради молодих учених, ЕГ також встановила, що в рамках дисципліна
«Управління науковими проектами» проводять наукові дослідження з дотриманням норм академічної
доброчесності, розглядаються такі види порушення академічної доброчесності як фабрикація, фальсифікація,
обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання та т.п. Також ЗВО був учасником проекту SAIUP (куратор від проекту
– викладач даної ОНП Мущинська Н.Ю.), під егідою якого проводяться зустрічі із залученням та з ініціативи
здобувачів освіти і науково-педагогічного персоналу. Під час зустрічі зі здобувачами освіти з’ясовано, що випадків
порушення академічної доброчесності за цією ОП не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

ЕГ вважає, що зміст ОНП відповідає науковим інтересам аспірантів, а саме фокус даної програми спрямований на
управління проєктами. До навчальних планів включені дисципліни за спеціальністю а також такі, що забезпечують
методологічні та викладацькі компетентності аспірантів. Наукові керівники та аспіранти постійно приймають участь
у дослідницьких проектах, результати яких регулярно публікуються. Також здобувачі приймають участь в спільних
конференціях університету з підприємствами Харькова, організаторами яких виступають роботодавці ДП
«Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування» та ДП «Південний державний проектно-
конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості». Всі дисертаційні роботи здобувачів
проходять перевірку на наявність ознак плагіату в системі Unicheck на етапі попередньої експертизи дисертаційної
роботи (документи завантажено в систему НА).

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

Наукова діяльність здобувачів, що навчаються за ОНП, в цілому відповідає напрямові досліджень наукових
керівників. ЕГ встановила, що більшість публікацій наукових керівників відповідають спеціальності 122
Комп’ютерні науки, але, на жаль, у багатьох керівників УСІ статті написані у співавторстві, зокрема з іншими
членами групи забезпечення ОНП. На думку експертної групи бажано б було в майбутньому підсилити
обґрунтування зазначеної відповідності іншою науково-публікаційною активністю, зокрема одноосібною. З іншого
боку це опосередковано підкреслить також наукову унікальність теми дисертації кожного аспіранта (через наукові
публікації його наукового керівника).

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.
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Враховуючи сильні сторони ОП та деяку узгодженість за підкритерієм 10.2, релевантність отриманих фактів
контексту Критерію 10, а також різну вагомість окремих підкритеріїв, ЕГ робить висновок, що ОНП та освітня
діяльність за даною ОНП за критерієм 10 відповідає рівню В.

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми E

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 B

За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є умовна (відкладена) акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток 292-0_1__phd-1-.pdf n6dTxvb8tlxwRlC7W2chharJ1fs3aAbSLbeqNp6Vue8
=

Додаток Моделі_та_методи_управлінн
я_StartUp-проектами_o.pdf

mXb+pda7IxrhLxWo+BqS7fAdQ9Sniy/IG67zrimj5Y
E=

Додаток Аспірантські_студії_о.pdf aEjlQ0aa1pVeLQX6IxcHH+8emMQlwkUdYfwbcaNw
ZNA=

Додаток Положення_про_підготовку_з
добувачів_вищої_освіти_ступ

qodkfKuk28f/mrFp2V0uvi8zbdO1xwiEjClXQqopRhc
=
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еня_доктора_філософії_та_до
ктора_наук_в_ХНУМГ_ім._О.

_М._Бекетова.pdf

Додаток 122_осн.pdf XQ0C/ejL+8X7j7KT83ljUR+2nZS0ypJkBvrQWdIJO
9I=

Додаток Стандарт_ДВНЗХНУМГ_ім.О.
М._Бекетова_Рейтингування_

науково-
педагогічних_працівників_та_

підрозділів.pdf

AhAdQhOnIRjFukoWgZJQMiOYu5N4F54TZyBqOeE
63bw=

***

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

Гнатушенко Володимир Володимирович

Члени експертної групи

Булгакова Олександра Сергіївна

Рябчун Юлія Володимирівна
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