
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 12020 Нафтогазова інженерія та технології

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

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

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 12020

Назва ОП Нафтогазова інженерія та технології

Галузь знань 18 Виробництво та технології

Cпеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

2. Відомості про склад експертної групи та акредитаційну експертизу

Склад експертної групи Дреус Андрій Юлійович, Глушко Олександр Володимирович,
Тараєвський Олег Степанович (керівник)

Залучений представник
роботодавців

не застосовується

Дати візиту до ЗВО 29.04.2020 р. – 01.05.2020 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/
document_185.pdf

Програма візиту експертної групи https://egts.kname.edu.ua/images/Akreditaciya2020/%D0%A0%D0%BE%
D0%B7%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D1%80%D0%BE%D0%B1%
D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D
1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%
BF%D0%B8_185.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
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II. Резюме

Загальні враження про ОП, найголовніші висновки щодо відповідності Критеріям

ОП відповідає критеріям акредитації

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

Сильні сторони: Соціальна підтримка забезпечується співпрацею структурних підрозділів університету, деканату,
профспілкою студентів, студентського сенату, ректорату. Основні положення щодо забезпечення інтересів студентів
Університету з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною Угодою
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база) між Ректоратом та Первинною профспілковою
організацією студентів. Зокрема, вирішуються питання організації громадського харчування, побутового та
медичного обслуговування студентів. Двічі на рік проводиться перевірка комісією усіх закладів харчування, що
працюють в університеті комісією у складі співробітників та студентів, в результаті чого складається акт та
здійснюється контроль усунення адміністрацією порушень, викладених у акті. Видача соціальної стипендії
проводиться відповідно до Положення про порядок призначення і виплати стипендії особам, що навчаються у
Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_призначення_і_виплати_стипен
дій.pdf). Прикладами механізмів інформаційної та консультаційної підтримкам соціального спрямування є
розміщення на сайті профспілки порядку оформлення субсидії
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/subsydiia), можливості для безкоштовної юридичної допомоги
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/yurydychni-konsultatsii). Для студентів організовується пільгове
оздоровлення. 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. Позитивні практики: 1) діяльність ЗВО базується на взаємодії всіх
учасників освітнього процесу, в тому числі і роботодавців, направлена на удосконалення ОП та забезпечення
індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти; 2) унікальність ОП полягає - є її узгодженість з
кадровою політикою Групи Нафтогаз в регіоні, що підтверджено угодою з Київською міською організацією
роботодавців нафтогазової галузі, удосконалена для інтеграції у міжнародну систему підготовки фахівців для
нафтогазової галузі, зокрема SAIT, (Канада); 3) освітні комплекси ОП використовують широкий інструментарій
методів, зокрема комп'ютерних технологій, практичних досліджень, комунікативні технології; 4) в закладі є наявна
належна новітня навчальна інфраструктура.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

Слабкі сторони: недосконале нормативне супроводження ОП за окремими критеріями, слабка реалізація
мобільності та невисока наукова активність зацікавлених сторін. Суттєвих зауважень немає. Рекомендації з
удосконалення ОП: переглянути зміст та підготовку за ОП у контексті зауважень ЕГ щодо слабких сторін за
критеріями, та доведення до зацікавлених сторін, перш за все роботодавців, інформацію, що підвищуює
зацікавленість роботодавців у випускниках ЗВО. Розвивати культуру якості освітніх програм у ЗВО.

III. Аналіз

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми:

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

Освітня програма має чіткі цілі, що відповідають специфіці навчального процесу та компетентостям отримання
знань, вмінь та навичок для досягнення енергетичної незалежності України. Місія закладу - забезпечення високого
рівня освітніх послуг за допомогою кваліфікованого кадрового потенціалу, матеріально-технічного бази,
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інформаційного та організаційного забезпечення навчального процесу. Цілі ОП мають суспільно важливий
характер, сформульовані чітко, відповідають місії та стратегічним цілям закладу, які зазначені у «Стратегічний план
Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 2016-2020»
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/про-хнумг-ім-о-м-бекетова/стратегія), зокрема в аспекті створення,
збереження та поширення знань у наукових сферах, пов'язаних із підготовкою висококваліфікованих кадрів для
розвитку регіону і України в цілому. Місія ЗВО має явну суспільну складову, віддзеркалює унікальність ОП і
дозволяє впровадити та реалізувати всі необхідні компоненти, які передбачені для підготовки бакалаврів зі
спеціальності «Нафтогазова інженерія та технології». Цілі ОП передбачають підготовку на першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти фахівців, здатних вирішувати виробничі задачі з видобування нафти та
конденсату, супутного нафтового газу і природного газу, екстрагування газового конденсату, підготовки нафти до
транспортування, видалення домішок з нафти і газу, скраплювання і ректифікації природного газу для
транспортування, трубопровідного транспорту нафти і газу, буріння свердловин, обладнання промислів. Цілі
програми узгоджені з кваліфікаційними характеристиками професій працівників для підготовки фахівців
нафтогазової галузі України.

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

Спілкування зі стейкґолдерами виявило їх зацікавленість в реалізації освітньої програми, знання та навички, що
отримають студенти в процесі навчання, використовуються у практичній діяльності, зокрема, здатність
встановлення взаємозв'язку між окремими елементами систем забезпечення України вуглеводневими
енергоносіями, розроблення рекомендацій щодо підвищення їх енергоефективності; здатність використовувати
професійно-профільовані знання і практичні навички під час буріння та експлуатації свердловин, а також вибору та
організації раціональної експлуатації та обслуговування нафтогазопромислового обладнання; здатність
застосовувати професійно-профільовані знання і практичні навички для аналізу технологічних процесів
спорудження газонафтопроводів та газонафтосховищ, транспортування та зберігання нафти і газу. Проведені
зустрічі показали, що стейкґолдери залучаються до формулювання цілей та програмних результатів навчання, а цілі
освітньої програми та програмні результати навчання враховують їх позиції та потреби. За останній період серед
здобувачів ОП було проведено низку соціологічних опитувань (експертній групі було представлено анкети).
Випускники ЗВО беруть участь у діяльності університету через регулярні зустрічі на кафедрі, під час участі у
загально університетських заходах, в тому числі в оновленні ОП. Роботодавці безпосередньо беруть участь в
практичній складовій ОП через аналіз практик студентів (було зазначено під час зустрічі з роботодавцями).
Пропозиції стейкґолдерів аналізувались гарантами, керівництвом кафедри та адміністрацією ЗВО і були враховані.
Система взаємодії зацікавлених сторін є дієвою і гарантує регулярність перегляду і покращення ОП. Для врахування
інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти та випускників під час формулювання цілей та програмних
результатів навчання ОП проводяться періодичні заслуховування та розгляди пропозицій на засіданнях під час
різноманітних наукових заходів, які проводяться в університеті із запрошенням випускників.

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.

Цілі освітньої програми пов'язані з підготовкою висококваліфікованих кадрів здатних до самостійної науково-
дослідницької та практичної діяльності у енергетичній галузі та нафтогазового комплексу України. Ринок праці
вимагає фахівців з широкого кола питань щодо застосування системного підходу, який передбачає аналіз та
застосування існуючих та новітніх технологій, обладнання, методів, матеріалів на етапах розробки покладів,
буріння, видобування, транспортування та зберігання вуглеводнів. Урахування тенденцій розвитку забезпечується
співпрацею з кадровим департаментом групи кампаній Нафтогаз у визначенні потреби в фахівцях відповідно планів
розвитку галузі і забезпечення її кваліфікованими кадрами, а також з такими провідними підприємствами галузі, як
ГПУ «Шебелинкагазвидобування», Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз», «Науково-дослідний інститут
транспорту газу» АТ «Укртрансгаз», ПрАТ «Енергооблік» м. Харків. Цілі освітньої програми та програмні
результати навчання відповідають заявленому у відомостях самооцінювання і полягають у розвитку та якісному
поєднанні експертних знань, прикладних аналітичних компетентностей та управлінських навичок. Цілі освітньої
програми та програмні результати навчання відповідають кваліфікаційним характеристикам професій працівників
у сфері нафтогазового комплексу, стандарту вищої освіти. Перегляд зазначених вище кваліфікаційних
характеристик проводився за участю ЗВО. Під час зустрічей було з'ясовано явні тенденцій розвитку спеціальності за
спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія ті технології» на ринку праці. Такий стан обумовлений збільшенням
кількості фахівців в сфері нафтогазового комплексу, збільшенням потреби у фахових працівниках для забезпечення
енергетичної безпеки України. ОП та освітній процес безперечно свідчить про те, що ця ОП має достатній рівень для
порівняння з провідними світовими аналогами. За результатами зустрічей експертної групи з учасниками
освітнього процесу було неодноразово підтверджено, що ОП використовує досвід іноземних освітніх програм і
базується на новітніх досягненнях науки і техніки.
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4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності). За відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати
навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології на першому (бакалаврському) рівні
на цей час не затверджено. До формування сучасної моделі ОП було залучено Школу гірничої справи і нафтової
технології Університету Альберти (Канада), досвід освітньої діяльності якої відповідає світовому рівню. 13.04.2018
відбулася робоча зустріч учасників проекту, 28.09.2018 р. - підписання «Угоди про співробітництво з реалізації
проекту щодо забезпечення первинної підготовки фахівців для нафтогазової галузі» між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
та Київською міською організацією роботодавців нафтогазової галузі, до якої входять підприємства Групи Нафтогаз,
за участі Технологічного інституту Південної Альберти (SAIT), (Канада). При розробці ОП прийнято до уваги досвід
формування змісту освіти провідних ЗВО регіону, зокрема Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут».

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Сильні сторони: 1) ОП має ознаки унікальності у порівнянні з подібними освітніми програмами, зокрема
узгодженість з кадровою політикою Групи Нафтогаз в регіоні; 2) цілі ОП мають суспільно важливий характер; 3) ОП
переглядається щорічно, у тому числі виконується перегляд програм навчальних дисциплін з метою врахування
особливостей новітніх тенденцій розвитку спеціальності (враховуються результати моніторингу вступної кампанії,
результати і/або висновки професійних дискусій, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт,
круглих столів, тощо). Позитивні практики: Наявність як комплексного, так і індивідуального підходів у
забезпеченні практичної та наукової складових освітнього процесу. Програмні результати навчання враховують
особливості підготовки фахівців за напрямом «нафтогазова інженерія та технології» для роботодавців та вимог
МОН України.

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

Слабкі сторони: відсутні. Недоліки: не виявлено. Рекомендації щодо удосконалення: У зв’язку з відсутністю
затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти доречно розширити
відповідність програмних результатів навчання вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня, зокрема вказано що програмні результати навчання за ОП відповідають 7-му рівню
Національної рамки кваліфікацій.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, суттєві
недоліки відсутні.

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).

Відповідно до змісту ОП та навчального плану обсяг освітньої програми складає 240 кредитів ЄКТС, з яких 60 (25%
від загального обсягу) кредитів відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти, що повною мірою
відповідає вимогам статті 5 Закону України «Про вищу освіту» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в
галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології». На
сьогоднішній день Стандарт вищої освіти зі спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» відсутній.
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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.

Аналіз ОП та відповідного навчального плану показує, що представлена ОП має чітку структуру та освітні
компоненти відповідають логіці навчання і викладання. ОП описує предметну область, визначає орієнтацію та
фокус, окреслює програмні результати навчання (РН) та ресурсне забезпечення для її реалізації, встановлює
придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання, визначає перелік компетентностей
випускника, розкриває освітні компоненти та їх логічну послідовність, відображає форми атестації здобувачів і
відповідність навчальних дисциплін компетентностям та результатам навчання, Згідно з ОП задекларовано 40
програмних результатів навчання, досягнення яких забезпечує 39 освітніх компонент (ОК). В цілому, обов’язкові
освітні компоненти, що включені до ОП надають можливість досягнення всіх РН, у тому числі тих, що формують
загальні компетентності здобувачів вищої освіти. Проте, ЕГ звертає увагу на деякі недоліки у представленні
інформації. Зокрема: РН11, РН29, РН40 у формулюванні, що наведено в ОП, відсутні в матриці відповідності
освітнім компонентам (таблиця №3 відомостей про самооцінювання). Є певні розбіжності між заявленими
методами навчання та вказаними в навчальному плані, зокрема ОПП06, ОПП08 відповідно до таблиці №3 не
передбачають лабораторні роботи, проте такі вказані в навчальному плані, ОПП13 потребує лабораторні роботи, але
в навчальному плані вони відсутні. Аналіз робочих програм за ОП, показує, що за окремими дисциплінами
спостерігається дублювання навчального матеріалу, наприклад, один зі змістовних модулів ОПП18 відповідає
ОПП19, схожі модулі є у вибіркових компонентах, наприклад ВПП212 та ВПП214. На думку ЕГ, вказані розбіжності
не є принциповими з точки зору досягнення цілей та результатів за ОП, але слід звернути увагу на необхідність
уважного ставлення до планування освітнього процесу, документації та раціонального використання навчального
часу.

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

Зміст ОП та ОК, що забезпечують програму, свідчать про повну відповідність предметній області та спеціальності
185 «Нафтогазова інженерія та технології». ОП та навчальний план надають можливість отримання освіти
відповідного рівня. У програмі добре представлені дисципліни, що забезпечують загальну інженерну підготовку та з
фізико-математичних основ процесів нафтогазової інженерії. ОП містить дисципліни з вивчення української та
іноземних мов для набуття загальних компетентностей. Немає необґрунтованого включення до ОК дисциплін, що не
достатньо пов’язані зі змістом підготовки фахівців інженерів нафтогазового галузі.

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

ОП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, яка забезпечується вибірковою
складовою в обсязі 25% в від загального обсягу ОП. Формування вибіркової частини регламентується «Положенням
про організацію освітнього процесу» п.5.4
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf), та щорічними наказами про організацію вільного вибору студента (у 2019р. такий наказ
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/226-01_Вільний_вибір-1.pdf). На першому
(бакалаврському) рівні вибіркова складова формується з трьох частин: 1. Дисципліни, які забезпечують загальні
компетентності, обираються з переліку дисциплін. 2. Сертифікатні програми, які формують професійні та/або
загальні компетентності, складаються з трьох дисциплін. Перелік сертифікатних програм пропонується для
спеціальності або групи спеціальностей. 3. Блок професійних дисциплін, який формує неформальну спеціалізацію в
межах спеціальності або набір дисциплін з переліку професійних. Навчальний план передбачає реалізацію окремих
ОК, сертифікатних програм і блоків спеціалізованих дисциплін, що забезпечують вибіркову складову. Під час бесіди
зі здобувачами вищої освіти з'ясовано, що процедури вибору здобувачами дисциплін є для них зрозумілими та
організованими у зручний спосіб, зокрема через автоматизовану систему управління освітнім процесом та систему
Moodle, за допомогою яких студенти мають змогу ознайомитися та зареєструватися на дисципліни соціально-
економічного або гуманітарного спрямування, та сертифікатні програми
(https://www.kname.edu.ua/index.php/2860-віртуальні-групи-для-вивчення-дисциплін-вільного-вибору). Порушень
права на вільний вибір не було. Здобувачі вищої освіти вчасно та всебічно інформуються про зміст вибіркової
складової, формування індивідуальних навчальних планів відбувається з урахуванням вибору студентів. Таким
чином, у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова реалізована можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії у обсязі,
передбаченому законодавством.
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5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Практична підготовка здобувачів вищої світи у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова регламентується «Положенням про
організацію освітнього процесу»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та «Положенням про проведення практики студентів Харківського національного університету імені О.М.
Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_Про_проведення_практики_студенті
в.pdf) . Зміст ОП та навчальний план передбачають протягом всього періоду навчання п’ять видів практик:
комп’ютерна, геодезична, технологічна, виробнича, переддипломна. Загальний обсяг практик становить 24 кредити
(10% від загального обсягу ОП). На підставі двосторонніх договорів з підприємствами області та НДІ створено
необхідну базу практик (https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/praktika). За результатами опитування
фокус групи зі складу здобувачів вищої освіти, а також представників роботодавців було зроблено висновок, що
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова має налагоджену співпрацю з роботодавцями щодо забезпечення отримання здобувачами
практичної підготовки за ОП «Нафтогазова інженерія і технології». Отже обсяг та якість практичної підготовки
здобувачів вищої освіти, отримані ними під час практик компетентності є корисними в їхній подальшій професійній
діяльності. На підставі аналізу звітів з практики ЕГ звертає увагу на необхідність більш уважного ставлення щодо
оформлення звітів з практики.

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

ОП передбачене формування у здобувачів соціальних навичок, тому зміст ОП та робочих програм навчальних
дисциплін, усіх видів практик та підготовка дипломної роботи передбачає набуття здобувачами вищої освіти
необхідних соціальних навичок (Soft Skills). За результатами опитування фокус групи зі складу здобувачів вищої
освіти, а також представників роботодавців було зроблено висновок, що в процесі навчання, при проходженні
практик підготовки і захисту дипломних робіт, здобувачі опановують вміння управляти своїм часом, бути тактовним
і ввічливим, спроможним до адаптування, залишатися усвідомленими в будь-яких ситуаціях (стресостійкість),
презентувати себе, вміти логічно і системно мислити, вміти слухати та аргументовано доводити власну точку зору,
тощо.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології». 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.

Підтверджено, що загальний бюджет навчального часу складає 240 кредитів ЄКТС (7200 годин), з яких обсяг
аудиторних становить 2878 годин (40%), а обсяг самостійної роботи здобувачів становить 4322 години (60%).
Навчальний рік становить 2 семестри – 60 кредитів ЄКТС. 1 кредит ЄКТС – 30 академічних годин. Тижневе
аудиторне навантаження для здобувача за очною формою навчання становить від 22-24 годин на тиждень. Розклад
занять доступний за посиланням (https://kis.kname.edu.ua/timeTable/group). Аналіз начального плану показує, що
співвідношення аудиторної і самостійної роботи цілком збалансоване, та дозволяє досягнути РН за ОП. Під час
опитування здобувачів підтверджено, що заявлене навантаження відповідає фактичному, розподіл аудиторних
годин та самостійної роботи є цілком задовільний, а розклад занять є зручним і дозволяє ефективно планувати
робочий час. Викладачами проводяться індивідуальні консультації з матеріалу, що передбачає самостійну роботу
студентів. Здобувачі мають можливість донести свою думку, щодо завантаженості різними видами навчальної
роботи при усному опитуванні викладачами та під час кураторської години, проте бажано включити таке питання до
системного анкетування. Виконання самостійної роботи регламентується «Положенням про організацію
самостійної роботи здобувачів вищої освіти»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_Про_СРЗВО_2019.pdf). Підтверджена
наявність науково-методичного забезпечення самостійної (у т.ч. дистанційної) роботи здобувачів а саме:
підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, курси (конспекти) лекцій, тощо доступні на кафедральному
ресурсі (https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/distantsijne-navchannya).

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.
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Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОП «Нафтогазова інженерія та
технології». Передбачена ОП практична підготовка, мережа баз практик, залучення до освітнього процесу фахівців з
великим практичним досвідом, тематика дипломних робіт та результати опитування роботодавців свідчать, що
забезпечується відсутність розриву між теорією і практикою, освітою та виробництвом.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

Сильні сторони: ОП передбачає глибоку та змістовну підготовку з фундаментальних природничих та професійно-
спрямованих дисциплін, що створює потужну базу для формування якісних фахівців інженерів у нафтогазовій
г а л у з і . Позитивна практика: використання автоматизованої системи керування освітнім процесом для
інформаційного супроводження ОП, забезпечення освітнього процесу та формування індивідуальної траєкторії
навчання.

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

Слабкі сторони: велика кількість заявлених РН та відповідно необхідних обов’язкових ОК призводить до
подрібнення навчального часу між дисциплінами, яки формують фахові компетентності, що ускладнює моніторинг
змісту ОК, створює передумови для дублювання матеріалу ОК та потребує більших зусиль на документальне
забезпечення навчального процесу. Рекомендації: впорядкувати таблицю відповідності ОК та РН, при обговоренні
проектів ОП розглянути можливість оптимізації кількості РН та ОК. Звернути увагу на якість оформлення звітів з
практики. Внести до анкети опитування здобувачів вищої освіти за дисциплінами питання щодо збалансованості
аудиторної та самостійної роботи, та співвідношення різних видів робіт (лекцій, практичних занять, лабораторних
робіт). Недоліки: не виявлено

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, недоліки
відсутні.

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

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

Правила прийому на навчання за даною ОП є чіткими та зрозумілими, вони не містять дискримінаційних положень,
зокрема під час зустрічі з адміністрацією було встановлено, що університет забезпечує навчання студентів з
особливими освітніми потребами, що прописано в правилах прийому. Ці правила оприлюднені на офіційному веб-
сайті університету у вільному доступі
«https://www.kname.edu.ua/images/Files/VSTUP/2020/titul_PPpraviladodatki.pdf».

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

Правила прийому на дану ОП не бмежують охочих абітурієнтів, що отримали повну загальну середню освіту, а саме:
прийом вступників відбувається на конкурсній основі. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу,
який розраховується відповідно до правил прийому. За ОП передбачена можливість навчання на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, для такої категорії абітурієнтів, що мають середню професійну освіту
за фахом, передбачено фахове вступне випробування. В разі відсутності у абітурієнта середньої професійної освіти за
фахом, він складає додаткове вступне фахове випробування.
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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.

Правила визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються двома положеннями, що розміщені
на офіційному веб-сайті університету. Положення про організацію освітнього процесу
«https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_ 1 . p d f » . Положення про академічну мобільність студентів
«https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologenya_dodatki.pdf». Правила визнання
результатів навчання в цих двох положеннях є чіткими та зрозумілими Під час спілкування зі здобувачами, а також
викладачами експертна група з’ясувала, що студенти ознайомлені з такою можливістю, але випадків участі студентів
в академічній мобільності на даній ОП не було.

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

Правил або положення, яке б регулювало визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
експертній групі надано не було. Під час розмови зі здобувачами випадків визнання таких результатів також не
було.

Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Доступ до освітньої програми є вільним для охочих навчатися абітурієнтів на прозорій конкурсній основі, а також
для людей з особливими потребами - під час зустрічі з адміністрацією експертна група з’ясувала щодо наявності
таких студентів в ЗВО.

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

Слабкої сторони: Відсутність положення, яке б регулювало визнання результатів отриманих у неформальній освіті.
Недоліки: відсутні. Рекомендації: розробити положення з визнання результатів навчання у неформальній освіті

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, недоліки
відсутні.

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.

В ЗВО наявний внутрішній нп документ. Форми та методи навчання сприяють досягненню заявлених у ОП РН.
Принцип академічної свободи має місце. Організація освітнього процесу здійснюється відповідно
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf) та Положенні про організацію самостійної роботи
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(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Normativny_Dokumenty/Положення_Про_СРЗВО
_2019.pdf). за такими формами: навчальні заняття, самостійна робота, індивідуальні заняття, практична підготовка,
контрольні заходи, які сприяють досягненню програмних результатів навчання і, водночас, відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу та принцип академічної свободи.

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).

Студентоцентрований підхід забезпечується достатньою мірою на всіх рівнях освітнього процесу. Принципи
академічної свободи здобувачів – свободи навчання (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, теми курсових,
кваліфікаційних робіт; - використовувати процедури зворотного зв’язку щодо змісту освіти і організації навчального
процесу. Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання
надається здобувачеві вищої освіти: - у профілі освітньої програми, що є частиною Інформаційного пакету
Університету (https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/інформаційний-пакет-єктс). - викладачем на першому
занятті з дисципліни; - на офіційному сайті кафедри
(https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-glavnaya/47-naftogazova-inzheneriya-ta-
tekhnologiji); - критерії оцінювання додаються до індивідуальних завдань; - у методичних матеріалах до відповідних
компонентів самостійної роботи студента. Важливо, що методика навчання і підбір дисциплін формує системне,
комплексне мислення, що надає переваги студентам після опанування ОП бути успішними спеціалістами з
можливістю реалізації в різних сферах професійної діяльності.

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

Поєднання навчання і досліджень під час освітнього процесу відбувається в процесі підготовки звітів з практики,
курсових робіт, написанні наукових студентських робіт та представленні їх на всеукраїнські конкурси, участі
студентів у науково-практичних конференціях, семінарах, інших заходах. Так, у 2019-2020 н.р. студенти брали
участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Нафтова та газова промисловість. Зокрема здобуті
призові місця . Мартиненко Є. О. – призове місце на I етапі (Лист ІФТУНГ №51-37-18/37 від 14.02.2019 р.),
Колесніков С. Р., Суліма Є. О., Симченко Є. Є.– призове місце на I етапі (Лист ІФТУНГ №51-37-5/37 від 04.03.2020
р.).

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

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання надається
здобувачеві вищої освіти: - у профілі освітньої програми, що є частиною Інформаційного пакету Університету
(https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/інформаційний-пакет-єктс). - викладачем на першому занятті з
дисципліни; - на офіційному сайті кафедри (https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-
glavnaya/47-naftogazova-inzheneriya-ta-tekhnologiji); - критерії оцінювання додаються до індивідуальних завдань; - у
методичних матеріалах до відповідних компонентів самостійної роботи студента. Перегляд робочих програм
дисциплін відбувається щорічно. На кафедрі проводяться науково-методичні семінари щодо форм та змісту
навчання. Під час їх проведення обговорюються питання оновлення освітніх компонент. Ознайомлення викладачів
з сучасними науковими досягненнями та практиками у галузі нафтогазової інженерії та технологій відбувається в
результаті: систематичного підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри на підприємствах галузі,
участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. За результатами
стажування проф. Капцова І. І. («Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства
«Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу) в лекційний матеріал дисципліни «Спорудження трубопроводів» включені
питання будівництва трубопроводів у складній місцевості та ремонту газопроводів під тиском, що виключає
можливість втрат газу. За результатами стажування доц. Ромашко О. В. (Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз»
(філія АТ «Укргазвидобування»)) в лекційному матеріалі дисципліни «Гідравліка» удосконалено тему «Утрати
напору при рівномірному руху рідини. Утрати напору на тертя в круглій трубі» шляхом включення нових питань:
«Рух неньютонівської рідини в каналах» та «Утрати напору при русі неньютонівських рідини в каналах». За
результатами стажування доц. Котуха В. Г. («Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства
«Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу)) в лекційний матеріал дисципліни «Теорія механізмів і машин» було
добавлено підрозділ «Тертя в обертальній кінематичній парі».
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5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності
закладу вищої освіти.

Відповідно до програмного документу «Стратегічний план Харківського національного університету міського
господарства імені О.М. Бекетова 2016 - 2020», що передбачає інтернаціоналізації діяльності ЗВО. Напрямками
діяльності є забезпечення активної участі університету в міжнародних освітніх та наукових програмах і проєктах, у
тому числі Грантовою угодою між EACEA та координатором проекту Università degli Studi di Roma Tor Vergata м.
Рим, Італія. У процесі реалізації ОП на основі «Угоди про співробітництво з реалізації проекту щодо забезпечення
первинної підготовки фахівців для нафтогазової галузі» між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та Київською міською
організацією роботодавців нафтогазової галузі, до якої входять підприємства Групи Нафтогаз, за участі SAIT,
(Канада), проведено співставлення ОП SAIT і ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. Робочі програми дисциплін ОП були
прорецензовані фахівцями SAIT і спільно із партнерами розроблені рекомендації для удосконалення цілей та
програмних результатів навчання при формуванні ОП 2019 року.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Здобувачі приймають участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт у нафтогазовому комплексі та
інших конкурсах наукових робіт, організованих профільними установами та організаціями.

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

Експертна група рекомендує активізувати участь у міжнародних проектах та міжнародну академічну мобільність.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю відповідають визначеному критерію, недоліки
відсутні.

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.

Види контрольних заходів визначаються та регулюються п.7.2 «Положення про організацію освітнього процесу»,
критерії оцінювання навчальних досягнень визначені п.8 вказаного положення. Форми контролю за конкретною
дисципліною визначаються викладачем в робочій програмі навчальної дисципліни та доводяться до відома
здобувачів на початку вивчення дисципліни, інформація щодо контрольних заходів та критеріїв оцінювання
розміщуються на інформаційних ресурсах кафедри
(https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-glavnaya/49-osvitnya-programa-2016).
Семестровий контроль проводиться відповідно до затвердженого розкладу за 10 днів до початку сесії
оприлюднюється на інформаційних стендах та вноситься до розкладу студента в КІС
(https://kis.kname.edu.ua/timeTable/student). Співбесідою зі здобувачами вищої освіти підтверджено, що форми
контрольних заходів та критерії оцінювання є для них чіткими та зрозумілими, інформація є доступною та вчасно
доводиться до відома здобувачів. Перед екзаменами обов’язково проводяться консультації, на яких у тому числі
обговорюються поточний рейтинг, та питання щодо критеріїв оцінювання.

2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).
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Стандарт вищої освіти за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти відсутній. ЗВО встановлено форму атестації здобувачів вищої освіти за ОП у вигляді захисту
дипломної роботи.

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 організацію освітнього процесу
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf), проведення заліково-екзаменаційних сесій регламентуються семестровими наказами ректора «Про
проведення заліково-екзаменаційних сесій». Форма проведення екзамену та критерії оцінювання екзаменаційних
завдань визначаються робочою програмою дисципліни
(https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/component/content/article/9-glavnaya/49-osvitnyaprograma-2016). Для
запобігання виникнення спірних питань та забезпечення об’єктивності проведення контрольних заходів екзамени
та диференційовані заліки відбуваються у письмовій формі за обов’язкової присутності не менше як двох
викладачів. Оцінювання курсових проектів і робіт, звітів з практики проводиться публічно, оцінювання
здійснюється комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри. У разі, якщо здобувач вищої освіти отримує
незадовільну оцінку під час контрольних заходів, згідно до «Положення про організацію освітнього процесу» йому
надається можливість покращити результати відповідно до графіку ліквідації академічної заборгованості. В ЗВО
передбачені процедури врегулювання спірних питань та визначено порядок оскарження результатів контрольних
заходів та їх повторного проходження. Здобувач, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до
екзаменатора і отримати обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням, він може звернутися з
письмовою заявою до декана факультету, який створює апеляційну комісію, до якої входить декан факультету,
завідувач кафедри, викладач, представник студентського сенату. Шляхом бесід зі здобувачами вищої освіти,
представниками органів студентського самоврядування встановлено, що здобувачі обізнані з процедурами
проведення контрольних заходів та врегулювання спірних питань, представники студентського самоврядування
реально залучені до процесу перегляду результатів контрольних заходів. Інформація про умови та терміни
проведення контрольних заходів є відкритою та доступною для всіх учасників освітнього процесу. Випадків
оскарження результатів контрольних заходів, а також конфлікту інтересів при реалізації ОП «Нафтогазова
інженерія та технології» 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.

В результаті аналізу реалізації в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова освітньої програми «Нафтогазова інженерія та
технології» встановлено, що ЗВО наполегливо впроваджує чітку політику і стандарти дотримання академічної
доброчесності. Впровадження такої політики забезпечується низкою нормативних документів: «Положення 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); «Кодекс
честі Університету»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Кодекс_честі_ХНУМГ_ім._О.М._Бекетова.pdf); «Тимчасовий
порядок перевірки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврського і магістерського рівнів в інформаційній системі
Unplag» (https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Тимчасовий_порядок.pdf); «Положення
про комісію з питань етики та академічну доброчесність»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_с_печатью.pdf) Реальна робота такої
комісії підтверджується наказом про її створення та протколами засідань (додаються). Університетом укладено угоду
з ТОВ «Антиплагіат» на перевірку кваліфікаційних робіт в інформаційній системі Unplug (Unichek). В університеті
реалізуються розгалужені заходи щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та
науково-педагогічного складу. Студенти молодших курсів ознайомлюються з процедурами дотримання академічної
доброчесності під час вивчення «Інформаційні ресурси Університету». Університет є учасником проекту SAIUP під
егідою якого проводяться конкурси і презентації із залученням та з ініціативи студентів. У 2018 було проведено
психологічні тренінги «Креативність, як основа твоєї унікальності», в рамках яких обговорювались питання
доброчесності. У 2019 році – Інтелектуальну антикорупційну гру «Що? Де? Коли?». Наукова бібліотека
(https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/2-uncategorised/317-akademichna-dobrochesnist-dlya-naukovtsiv) працює в
проекті УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек». Активну роль в популяризації академічної
доброчесності відіграють органи студентського самоврядування. Під час співбесід з фокус-групами підтверджено
реальність та дієвість вказаних заходів , обізнаність здобувачів вищої освіти щодо політики академічної
доброчесності Порушення принципів та стандартів академічної доброчесності є підставою для недопуску до захисту
кваліфікаційної роботи та відрахування здобувача вищої освіти. На даній ОП фактів порушення академічної
доброчесності виявлено не було.
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Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Позитивні практики: проведення широкого спектру заходів щодо обізнаності здобувачів вищої освіти та дотримання
принципів академічної доброчесності, зокрема психологічних тренінгів для студентів.

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

Слабкі сторони: «Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб …»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_pro_derg_ekzam_komosiu_14-1.pdf)
містить п.3.7.2 який ставить можливість захисту дипломної роботи здобувачем вищої освіти, що виконав навчальний
план та підготував дипломну роботу, від процедури попереднього захисту, яка має виконувати лише допоміжну
дорадчу функцію, та від суб’єктивної думки керівника або рецензента роботи. Рекомендації щодо удосконалення: ЕГ
рекомендує оновити положення «Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб …» від 2014 р., з
урахуванням змін, що відбулися, в системі вищої освіти, зокрема процедур дотримання академічної доброчесності.
Для забезпечення неупередженості і об’єктивності атестації здобувачів вищої освіти надати право остаточного
рішення щодо недопуску до захисту виключно екзаменаційної комісії.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію, істотні недоліки
відсутні

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.

Науково-педагогічний персонал відповідає своїй кваліфікації до викладання відповідних дисциплін. Академічна
та/або професійна кваліфікація викладачів підтвердилася експертною групою. Під час проведення онлайн-
акредитації були надані дані щодо таблиці 2 Зведена інформація про викладачів. З даної таблиці та під час
спілкування було встановлено щодо наявності у деяких викладачів кафедри статей, навчальних посібників,
монографій, а також участь у наукових конференціях. Під час розмови зі студентами, вони відзначали високий
рівень кваліфікації викладатського складу та їх професіоналізму.

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

Процедура добору викладацького складу регулюється 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/pologennya_konkursniy_vidbir.pdf». Під час
зустрічі з допоміжними сервісними структурами було наведено приклад добору НПП за контрактом. При цьому до
розгляду внутрішньою комісією ЗВО беруться до уваги всі заявки, що відповідають кваліфікації заявника щодо
оголошеної посади. Розгляд комісією проводиться на основі неупередженого ставлення до кожного з кандидатів.

3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу.
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Заклад вищої освіти тісно співпрацює з наступними підприємствами: Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз»
(філія АТ «Укргазвидобування»); «Науково-дослідний інститут транспорту газу» Акціонерного товариства
«Укртрансгаз» (Інститут транспорту газу); Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування»; ПрАТ
«Енергооблік» м. Харків. Підтвердженням співпраці є договори за посиланням, а також зустріч із представниками
роботодавців та експертною групою. «https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/praktika». Під час цієї
зустрічі представник «Шебелинкагазовидобування» засвідчив, що вони залучені до перегляду та коригування
робочих програм дисциплін. Лабораторії для даної ОП розроблені також за їх участі та співпраці. Також, на базі ЗВО
був проведений ярмарок вакансій для майбутніх випускників. Науково-дослідний інститут «УкрНДІгаз» (філія АТ
«Укргазвидобування») не тільки надає робочі місця випускникам, а й безпосередньо бере участь у створенні
фахівців. На базі вище зазначених підприємств студенти можуть безперешкодно проходити практику, що було
підтверджено при спілкуванні з роботодавцями та здобувачами вищої освіти.

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

ЗВО тісно співпрацює із Науково-дослідним інститутом «УкрНДІгаз» (філія АТ «Укргазвидобування») через
викладання на даній ОП їх досвідчених робітників керівного складу, які працюють за сумісництвом в даному ЗВО.
Це начальник відділу створення постійно діючих геолого-технологічних моделей інституту «УкрНДІгаз» Сойма Р.Й.
(Математичне моделювання процесів нафтогазовидобування і нафтогазопостачання, Інтенсифікація припливу
вуглеводнів до вибою свердловин); Начальник відділу вторинних технологій розробки нафто газоконденсатних
родовищ інституту «УкрНДІгаз» Тимків А.Я. (Технологія розробки нафтових родовищ – курсовий проект);
Начальник відділу комплексної підготовки газів і рідин інституту «УкрНДІгаз» Малітовський Р. В. (Видобування
нафти і газу). Таке залучення професіоналів-практиків було підтверджене під час зустрічей експертної групи.

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

Заклад вищої освіти забезпечує професійний розвиток викладачів згідно Положення про підвищення кваліфікації
та стажування науково-педагогічних працівників. Співпраця з канадським університетом SAIT дозволяє викладачам
набути досвіду від закордонних колег, що спеціалізуються в даній галузі. Нещодавно в даному ЗВО за круглим
столом при участі колег з університету SAIT були обговорені програмні результати даної ОП та подальший розвиток.
Як доказ цього, університат надав експертній групі фотозвіт. На базі Науково-дослідного інституту «УкрНДІгаз»
(філія АТ «Укргазвидобування») викладачі кафедри проходять стажування.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Під час зустрічей експертна група встановила, що раз на пів року проходить рейтингування кафедр та викладачів.
Перших 20 викладачів із рейтингу отримують грошову винагороду згідно Положення про преміювання
«https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_прем_ювання_Scopus_WoS.pdf»
. Також під час зустрічі із допоміжними сервісними структурами зазаначалася грошова підтримка з боку ЗВО
викладачів, які беруть участь у конференціях.

Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Під час зустрічей з адміністрацією та викладачами у експертної групи сформувалося загальне враження щодо
всебічної підтримки викладацького складу з боку ЗВО через всебічне заохочення та залучення до реалізації
освітнього процесу роботодавців, які значною мірою допомагали у створенні лабораторій та наданні консультацій
кафедрі.

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

За проведеним ЗВО рейтингуванням кафедр, кафедра нафтогазової інженерії і технологій займає далеко не
лідируючі позиції, що з одного боку краще стимулює, а з іншого пояснює не достатню участь викладацького складу у
написанні статей у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of science. Рекомендації: ЕГ рекомендує
посилити наукову активність науково-педагогічного складу кафедри, зокрема публікаційну активність в
рейтингових виданнях за спеціальністю, що входять до наукометричних баз Scopus та WoS, та категорії «А» з
переліку МОНУ.
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Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію, істотні недоліки
відсутні

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.

У ЗВО 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. Інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього
процесу та змісту освіти більшою мірою забезпечується на рівні випускової кафедри. Значною є роль у цій роботі
деканату факультету, Наукової бібліотеки, Центру дистанційного навчання, Центру міжнародної діяльності та
освіти, інших університетських центрів. Соціальна підтримка забезпечується співпрацею структурних підрозділів
університету, деканату, профспілкою студентів, студентського сенату, ректорату. Основні положення щодо
забезпечення інтересів студентів Університету з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною Угодою
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база) між Ректоратом та Первинною профспілковою
організацією студентів. Зокрема, вирішуються питання організації громадського харчування, побутового та
медичного обслуговування студентів. Двічі на рік проводиться перевірка комісією усіх закладів харчування, що
працюють в університеті комісією у складі співробітників та студентів, в результаті чого складається акт та
здійснюється контроль усунення адміністрацією порушень, викладених у акті. Видача соціальної стипендії
проводиться відповідно до Положення про порядок призначення і виплати стипендії особам, що навчаються у
Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_призначення_і_виплати_стипен
дій.pdf). Прикладами механізмів інформаційної та консультаційної підтримкам соціального спрямування є
розміщення на сайті профспілки порядку оформлення субсидії
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/subsydiia), можливості для безкоштовної юридичної допомоги
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/yurydychni-konsultatsii). Для студентів організовується пільгове
оздоровлення. Організаційну, інформаційну, консультативну підтримку здобувачів освіти з представниками ринку
праці і роботодавцями забезпечує випускова кафедра, Центр доуніверситетської освіти і кар'єри
(https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/karera/robotodavtsyam), зокрема такими заходами як ярмарки вакансій,
круглих столів, тощо. За результатами опитування (https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk), здобувачі позитивно
оцінюють механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в
університеті. Водночас, пропозиції та зауваження, висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій
діяльності Університету. 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.

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.

Факт підтверджений: у ЗВО створений безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької або наукової діяльності в межах
О П . Досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання забезпечується: – обладнанням
навчальних приміщень засобами візуалізації, комп’ютерною технікою з встановленим прикладним програмним
забезпеченням; – наявність потужного професійно-спрямованого лабораторного комплексу до складу якого входять
такі спеціалізовані лабораторії: «Видобування та підготовка нафти і природного газу», «Транспортування нафти і
природного газу», «Газових і теплових систем та кондиціювання повітря», що дозволяє моделювати повний цикл
виробничих процесів при видобуванні, транспортуванні та зберіганні вуглеводнів; – наявністю сучасної фахової
літератури та періодичних видань в Науковій бібліотеці і на кафедрі; – вільним доступом викладачів до баз даних
Scopus та Web of Science; – системою дистанційного навчання Moodle; – системою перевірки на ознаки плагіату
Unichek; – навчально-методичним та інформаційним забезпеченням освітніх компонентів програми; – наявністю
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розвиненої матеріально-технічної бази (гуртожитки, комплекс громадського харчування, спортивний комплекс,
медичне обслуговування).

3. Освітнє середовище є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси.

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується комплексом
заходів, який включає: - підтримку стану приміщень, навчальних аудиторій, лабораторій, комплексів та приміщень
д л я харчування, гуртожитків у відповідності до чинних норм та правил експлуатації; - профілактичну та
роз’яснювальну роботу щодо безпечного поводження під час освітнього процесу та в разі організації позанавчальних
заходів; - регулярний медичний огляд (включаючи психічне здоров’я); - системною роботою з популяризації
здорового способу життя (https://fvs.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam); - системною роботою з забезпечення
цивільного захисту (наявність чітко визначених процедур та планів евакуації, системи оповіщення, пожежної
безпеки, проведення комплексних тренувань з евакуації (https://www.facebook.com/pg/Beketov1922/photos/?
tab=album&album_id=2165995530143008)); - організацію охорони навчальних корпусів та гуртожитків.

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

В Університеті забезпечується освітня, соціальна, інформаційна та консультативна підтримка здобувачів освіти.
Інформаційна та консультативна підтримка щодо організації освітнього процесу та змісту освіти більшою мірою
забезпечується на рівні випускової кафедри. Значною є роль у цій роботі деканату факультету, Наукової бібліотеки,
Центру дистанційного навчання, Центру міжнародної діяльності та освіти, інших університетських центрів.
Соціальна підтримка забезпечується співпрацею структурних підрозділів університету, деканату, профспілкою
студентів, студентського сенату, ректорату. Основні положення щодо забезпечення інтересів студентів Університету
з питань соціального захисту, побуту, визначені Колективною Угодою
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база) між Ректоратом та Первинною профспілковою
організацією студентів. Зокрема, вирішуються питання організації громадського харчування, побутового та
медичного обслуговування студентів. Двічі на рік проводиться перевірка комісією усіх закладів харчування, що
працюють в університеті комісією у складі співробітників та студентів, в результаті чого складається акт та
здійснюється контроль усунення адміністрацією порушень, викладених у акті. Видача соціальної стипендії
проводиться відповідно до Положення про порядок призначення і виплати стипендії особам, що навчаються у
Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_призначення_і_виплати_стипен
дій.pdf). Прикладами механізмів інформаційної та консультаційної підтримкам соціального спрямування є
розміщення на сайті профспілки порядку оформлення субсидії
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/subsydiia), можливості для безкоштовної юридичної допомоги
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/yurydychni-konsultatsii). Для студентів організовується пільгове
оздоровлення. 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. Організаційну, інформаційну, консультативну підтримку
здобувачів освіти з представниками ринку праці і роботодавцями забезпечує випускова кафедра, Центр
доуніверситетської освіти і кар'єри (https://cdok.kname.edu.ua/index.php/ru/karera/robotodavtsyam), зокрема такими
заходами як ярмарки вакансій, круглих столів, тощо. За результатами опитування
(https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk), здобувачі позитивно оцінюють механізми освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки в університеті. Водночас, пропозиції та зауваження,
висловлені здобувачами освіти враховуються у подальшій діяльності Університету.

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

В Університеті розроблено проект «Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення у
будівлі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» відповідно до державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд ДБН
В.2.2-40:2018». Згідно з графіком реалізації проекту у 2018-2019 роках, затвердженого ректором університету, було
реалізовано
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Висновки_квалiфiкацiйний_сертифiкат-
сжатый.pdf): систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні інформаційні показчики та
візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним графічним планом університету та
дублюючим шрифтом Брайля); вхідна зона облаштована пандусом з двобічною огорожею, вхідні двері без порогів,
вхідний тамбур та хол облаштовані попереджувальними і спрямовуючими тактильними індикаторами та
тактильними смугами; у центральному корпусі адаптовані сходи та ліфтовий вузол відповідно до норм (встановлені
попереджувальні тактильні смуги, піктограми, табло ліфта продубльовано шрифтом Брайля; облаштовано
санітарний вузол для людей з інвалідністю. З метою забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення в університеті затверджено відповідний Порядок супроводу
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(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/МОН_наказ_389-01.pdf). У 2020-2021 році
заплановано продовжити роботу з адаптації університету.

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

Політика врегулювання та дотримання етичних норм, що базується на принципах свободи, справедливості, рівності
прав і можливостей, толерантності, відкритості та прозорості, всіма учасниками освітнього процесу в Університеті
забезпечується низкою нормативно-правових документів: Кодексом честі
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Кодекс_честі_ХНУМГ_ім._О.М._Бекетова.pdf), Положенням
про комісію з етики та академічної доброчесності (https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база),
Антикорупційною програмою та планом заходів спрямованих на запобігання корупції на 2018-2020 роки
(https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/publichna-informatsiya). В Університеті реалізована чітка та доступна
політика вирішення конфліктних ситуацій. 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 грудня 2019 р.). Комісія відповідає за поширення інформації про етичні норми, сприяє
обізнаності учасників освітнього процесу щодо попередження сексуальних домагань, неетичної поведінки та
дискримінації, надає інформаційну та консультативну підтримку здобувачам, керівникам структурних підрозділів
тощо щодо попередження вказаних негативних явищ, отримує і розглядає скарги, у т.ч. пов’язаних з
дискримінацією, сексуальними домаганнями. В Антикорупційній програмі Університету задекларовані чіткі
правила та принципи нульової толерантності до будь-яких проявів корупції. В Університеті на засадах
консультативно-дорадчого органу працює постійно діюча комісія з оцінки ризиків
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/НАКАЗ_Про
_утворення_комісії_затвердж_положення_з_оцінки_крупц_ризиків.pdf) для запобігання проявів корупційних дій.
Для повідомлення про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень на офіційному веб-сайті розміщена інформація щодо уповноваженої особи з питань
запобігання та виявлення корупції
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/Наказ_про_
визначення_уповнов.pdf). Впродовж періоду провадження освітньої діяльності за ОП Нафтогазова інженерія та
технології конфліктних ситуацій не було.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.

1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, палац культури, спортивний комплекс, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення ОП (сучасні онлайн програми) в цілому забезпечують досягнення
визначених ОП цілей та програмних результатів навчання. 2. Освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє
задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП. 3. Механізми освітньої, організаційної,
інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти є достатнього рівня для
задоволення потреб здобувачів вищої освіти. 4. ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами (внутрішньо переміщенні, в декреті, із тяжким матеріальним становищем та ін.).

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

Слабкі сторони, недоліки: відсутні Рекомендації щодо удосконалення: 1) Частіше розповідати своїм студентам про
можливості міжнародного обміну та подорожей за кордон, тим паче, коли є такий потужний міжнародний відділ у
ЗВО.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію, істотні недоліки
відсутні
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Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

ЗВО визначено процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми
які регулюються «Положенням про освітні програми»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf) Періодичний
перегляд ОП здійснюються щорічно у вересні. Передбачено два механізми зворотного зв’язку для перегляду ОП:
через випускову кафедру та безпосередньо через навчально-методичний відділ ЗВО. Перегляд ОП програми
здійснюється робочою групою iз залученням здобувачів вищої освіти, роботодавців, та випускників (за даної ОП
випускників ще немає). Результати перегляду ОП та, за необхідності, зміни до ОП і НП розглядаються на засіданні
випускової кафедри. Схвалені зміни подаються та розглядаються на Вченій раді факультету за участю керівника
групи забезпечення спеціальності. Проекти ОП доступні для ознайомлення на ресурсі:
https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/navchalni-prohramy/proekty-osvitnikh-prohram-dlia-obhovorennia, проте на
момент проведення експертизи не був забезпечений лінк для зворотного зв’язку для надання пропозицій. Як
приклади змін до змісту освіти за ОП «Нафтогазова інженерія та технології»: зміни ОП 2019 р. у формулювання
цілей та програмних результатів навчання з метою наближення до положень проекту стандарту вищої освіти за
спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології», зміни у структурі навчального плану з метою
забезпечення можливості продовження підготовки фахівців за міжнародною програмою, що пропонує SAIT, за
результатами співставлення ОП SAIT та ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. З метою запобігання дублювання навчального
матеріалу і удосконалення навчального контенту було реорганізовано ряд дисципліни: введено «Основи
нафтогазової справи»; дисципліна «Механіка машин» увійшла у вигляді змістового модулю в дисципліну «Теорія
механізмів і машин»; «Спорудження трубопроводів» увійшла у вигляді змістового модулю в дисципліну «Основи
транспортування і зберігання вуглеводнів»; дисципліну «Нафтогазова механіка» переформатовано в дисципліну
«Нафтогазова гідромеханіка»; дисципліну «Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому
комплексі» перетворено в дисципліни «Основи автоматизації у нафтогазовому комплексі» і «Метрологія,
кваліметрія і стандартизація»; введені вибіркові сертифікатні програми: «Іноземна мова», «Бурові розчини та
промивні рідини», «Геолого-технологічне моделювання родовищ вуглеводнів». Наведені приклади
підтверджуються перевіркою змісту навчальних дисциплін та порівнянням ОП 2016 та 2019 років, ОП 2019 р.
додається.

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.

Опитуванням фокус-груп з представників студентського самоврядування та здобувачів вищої освіти встановлено, що
здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми як особисто, зокрема через
анкетування, так і через органи студентського самоврядування, представники якого входять до складу Вчених рад
університету та факультету, до компетенції яких входить питання розгляду і затвердження ОП. Співбесіди та
опитування щодо змісту та організації навчання проводяться викладачами кафедри. Результати опитування та
анкетування (https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/studentam/kuratori) обговорюються на засіданнях кафедри і
беруться до уваги при перегляді ОП та розробці робочих програм навчальних дисциплін. Передбачено опитування
щодо якості навчання на ОП за для студентів випускного курсу до захисту дипломної роботи. Для даної ОП буде
проведено вперше у травні 2020 року.

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

Результати опитування стейкґолдерів ОП «Нафтогазова інженерія та технології» дозволяють стверджувати, що
роботодавці безпосередньо залучені до процесу перегляду змісту ОП та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Зокрема, ОП направлялась на рецензування до роботодавців (АТ «Укртрансгаз» (Інститут транспорту
газу), ПрАТ «Енергооблік»), відповідні рецензії представлені на сторінці
(https://egts.kname.edu.ua/index.php/ru/navchalni-prohramy/192-tsyvilna-inzheneriia/osvitnia-prohrama-2016-
bakalavr), участь у розгляді проекту ОП підтвердив головний інженер Газопромислового управління
«Шебелинкагазвидобування». Представники УкрНДІгазу Малітовський Р.В., Тимків А.Я., Сойма Р.Й. беруть участь
у методичних семінарах кафедри, зокрема в тих, які присвячені питанням формування змісту освіти, результатів
навчання, особливостей реалізації, інформаційного та методичного забезпечення ОП. Зокрема, Сойма Р.Й.
безпосередньо залучений в освітньому процесі, що дає змогу оперативно взаємодіяти з випусковою кафедрою в
питаннях змісту ОП. ЗВО демонструє, що докладає зусиль до співробітництва з представниками ринку праці та
іншими стейкґолдерами задля забезпечення якості ОП, зокрема розроблено «Положення про моніторинг
стейкґолдерів щодо якості освітньої діяльності в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf).

Сторінка 18



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

ОП «Нафтогазова інженерія та технології» акредитується вперше, тому практика збирання інформації щодо
кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників відсутня, Перший випуск бакалаврів запланований
у червні 2020 р. Планується після випуску відслідковувати кар’єрний шлях випускників через їх контакти з
керівниками дипломних робіт. Важливу роль у системі зворотного зв’язку з випускниками в університеті відіграє
Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського господарства імені О.М.
Бекетова (https://alumni.kname.edu.ua/index.php/uk/). Асоціація підтримує зв'язок з випускниками ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова, забезпечує проведення опитувань, анкетувань тощо.

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

В процесі реалізації ОП проводився аналіз змісту та структури компонентів ОП. Як правило, перегляд ОП
відбувається не менше, ніж раз на рік. В результаті врахування зауважень, зроблених викладачами кафедри,
здобувачів вищої освіти а також побажання потенційних роботодавців відбувались окремі зміни у змісті
компонентів програми. Порівняльний аналіз ОП 2016 та ОП 2019 років, та робочих програм дисциплін показує, що
мають місце зміни ОП. Співбесіда зі здобувачами вищої освіти підтверджено, що відбуваються зустрічі з
керівництвом ЗВО, завідувачем випускової кафедри, членами групи забезпечення ОП щодо якості освітніх
процедур. ЗВО реагує на побажання здобувачів щодо організації освітнього процесу, як приклад виявлено проблему
з опануванням англомовної термінології та належного рівня навичок спілкування англійською. При реалізації ОП
2019 року для посилення англомовної складової передбачено вибіркову сертифікаційну програму з іноземної мови,
впроваджено можливість проведення окремих дисциплін англійською мовою. ЗВО реагує на технічні проблеми з
організації навчання, за результатами опитувань студентів групи НііТ 2017-1 було відрегульовано формування
підгруп для проведення занять з дисципліни «Нафтогазове обладнання», оскільки приміщення для цієї дисципліни
має обмежену кількість робочих місць. В цілому підтверджується наявність ефективного зворотного зв’язку між
споживачами програми та ЗВО.

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

ОП акредитується вперше. За результатами акредитаційних експертиз інших ОП, що реалізуються у ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова не виявлено інституційних порушень або істотних недоліків.

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

Система забезпечення якості вищої освіти та культура якості у ХНУМГ ім. О.М. Бекетова знаходиться на етапі
становлення, проте ЗВО наполегливо докладає зусилля зі впровадження нових стандартів та підходів до
формування такої культури. Розроблено та оприлюднено нормативну базу щодо забезпечення якості вищої освіти,
зокрема «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»
(https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf), та низку
інших нормативних положень, що супроводжують та регулюють відповідні процедури, наявна практика
співробітництва з роботодавцями з підвищення якості ОП, поширюються заходи щодо інформування всіх
зацікавлених сторін з питань якості вищої освіти та популяризації принципів академічної доброчесності, на підставі
опитування фокус-груп можна стверджувати про добру комунікацію між адміністрацією, викладачами та
здобувачами вищої освіти. Таким чином, створенні умови для якісної реалізації та розвитку ОП «Нафтогазова
інженерія та технології.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Налагоджена добра комунікація між всіма учасниками освітнього процесу, адміністрація ЗВО та сервісні структури
сприяють створенню умов для розвитку ОП та становленні культури якості освіти Роботодавці безпосередньо
залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери.
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Слабкі сторони, недоліки та рекомендації щодо удосконалення у контексті Критерію 8.

Слабкі сторони:Пасивність студентів при обговоренні проектів ОП Рекомендації щодо удосконалення: Поглибити
роботу з залучення студентів та органів студентського самоврядування до періодичного перегляду ОП, внести
відповідні повноваження до «Положення про студентське самоврядування» Розвивати систему внутрішнього
забезпечення якості освіти..

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію, істотні недоліки
відсутні

Критерій 9. Прозорість та публічність:

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

В даному ЗВО визначено чіткі, зрозумілі та загальнодоступні (розміщені на офіційному веб-сайті) правила і
процедури, що регулюються наступними документами: Статут ХНУМГ ім. О.М. Бекетова з печатками за 2016 рік
«https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Статут_с_обложкой_и__ПЕЧАТЯМИ.pdf»;
Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
«https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pravyla_vnutrishnyogo_rozpor_dlya_pracivn_i_stud
entiv_Edited.pdf»; Положення Про організацію освітнього процесу
«https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_organizaciyu_osvitn_procesu_2019
_1.pdf»; Колективний договір Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
на 2017-2020 роки. Під час зустрічей якихось порушень в дотриманні цих правил експертна група не виявила.

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

Під час спілкування експертна група вияснила щодо розміщення проекту ОП з метою отримання зауважень та
пропозицій на офіційному веб-сайті. Таким чином, на даний момент таке посилання відсутнє, але кожен бажаючий
може донести необхідну інформацію через загальний ресурс, що знаходиться на офіційному веб-сайті
«https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/управління-та-структура/кафедри/8-без-категории/4064-н», але як
було затверджено з боку ЗВО за місяць до затвердження ОП таке посилання існувало. Здобувачі вищої освіти
можуть через студентське самоврядування доносити свої пропозиції щодо змісту ОП, але під час спілкування зі
студентами, у присутніх таких випадків не було.

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.

Освітня програма розміщена на офіційному веб-сайті університет у вільному доступі в двох редакціях 2016 та 2019
роках «https://egts.kname.edu.ua/index.php/uk/navchalni-prohramy/192-tsyvilna-inzheneriia». Тут же наведена її мета,
очікувані результати, цілі та освітні компоненти. Кожен може безперешкодно отримати основну інформацію з даної
ОП, яка наведена доступно та зрозуміло.
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Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Сайт університету є простим та зручним у користуванні, наповнений актуальною інформацією та є доступним усім
учасникам освітнього процесу. Під час спілкування зі студенським самоврядуванням, експертна група з’ясувала про
існування у ЗВО департаменту Медіа-комунікацій профкому студентів, де в Instagram спільноті розміщується
корисна інформація. Був наведений приклад необхідної допомоги одному із студентів або оголошення, що був
втрачений студентський квиток.

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

Експертна група рекомендує посилити інформування студентів, щодо можливості звернутися до студентського
самоврядування з метою надання зауважень та пропозицій стосовно освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Освітня програма та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію, істотні недоліки
відсутні

Критерій 10. Навчання через дослідження:

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

не застосовується

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

6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для виключення можливості
здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.

не застосовується

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

не застосовується

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

не застосовується

Рівень відповідності Критерію 10.

не застосовується

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

не застосовується

IV. Інші спостереження

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

дані відсутні

V. Підсумки

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

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

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми B

Критерій 2 . Структура та зміст освітньої програми B

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

Критерій 4 . Навчання і викладання за освітньою програмою B
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Критерій 5 . Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна
доброчесність

B

Критерій 6. Людські ресурси B

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси A

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми B

Критерій 9. Прозорість та публічність B

Критерій 10. Навчання через дослідження не застосовується

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Проект наказу
дипломування.pdf

XV5WUo9H3A9sgkiW4R3vwQG9tFCM77FvqgCWcf7
Wh4A=

Додаток Наказ про стажування.pdf ulSMaoB543NmRyp4/9w5FL2WD3gvw9/I1mVCZD+
MIVw=

Додаток Ухвала 03_24_10_2019_1.pdf 8L2UgP0kuiRXf5Gr22Nw0yyqj05WJxvyvz9aSqm2z
OQ=

Додаток protokol.pdf XCbrmYRniyWt6NKeCu92YqbXQd+QqvM7tdahN+h
3h1w=

Додаток Відомості щодо МТЗ+.pdf 2wLilWf5NAtBHMJBCWixXTuzAAloQ7fnz2ukl8WL
3HU=

Додаток 1_Технологічна.pdf WVu5+ddbKho1jHDDvO3SoZKBjyAiM4Fnildh/6zIa
vg=

Додаток 2_Виробнича.pdf JFpv2aCvlEVLHpQy7uC/5cgNIcMK0mNpYwo7bpgE
gAs=

Додаток Ухвала 11_24_05_2018_1.pdf 2hsowUG+6oCyYAseJWqtm506nRZDwYoqqEwMkK
sguXQ=

***

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

Тараєвський Олег Степанович

Члени експертної групи

Дреус Андрій Юлійович
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Глушко Олександр Володимирович
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