
ЗВІТ

Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

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

Освітня програма 37378 Будівництво та цивільна інженерія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

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

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

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

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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Загальні відомості

1. Інформація про освітню програму

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

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 37378

Назва ОП Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво

Cпеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

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 Галінський Олександр Михайлович, Іщенко Олена Леонідівна,
Чеканович Мечислав Геннадійович (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/
192_самоаналіз_доктор_філософії.pdf

Програма візиту експертної групи https://www.kname.edu.ua/images/Files/2019/NaukMetodRada/192_Про
грама_роботи_ЕГ.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

ОНП "Будівництво та цивільна інженерія" (далі ОНП "БтаЦІ") викликала загальні позитивні враження та
відповідність визначеним критеріям якості освіти, що регламентується діючим законодавством. Відомості про
самооцінювання містять всю необхідну інформацію та відповідають змісту питань. Результати навчання на ОНП
відповідають тенденціям спеціальності. Гармонійне поєднання практичної та наукової діяльності співробітників
кафедри дозволяє готувати фахівців здатних до розв’язання значущих проблем у сфері будівництва та цивільної
інженерії. Крім того експертна група (далі ЕГ) відмічає прагнення ЗВО до постійного удосконалення механізмів та
створення необхідних умов для реалізації здобувачем послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з
дотриманням належної академічної доброчесності. Виявлені під час виїзної акредитації недоліки незначні та носять
рекомендаційний характер

Підсумок сильних сторін програми та позитивних практик

ОНП має оригінальні особливості пов’язані з традиціями наукової школи ЗВО з розробки нових конструктивних
рішень, систем у будівництві та зі створенням відповідного розрахункового апарату. ОНП "БтаЦІ" чітко
структурована, освітні компоненти мають логічну послідовність та взаємозв’язок. Робочі програми основних
профільних компонентів та більшості вибіркових компонентів базуються на інноваційних розробках викладачів
кафедр, більшість з яких захищені патентами України, а також те, що для набуття практичних навичок
застосовуються сертифіковані сучасні програмні комплекси. Правила прийому чіткі та зрозумілі як для громадян
України, так і для іноземних громадян. Поєднання навчання і досліджень реалізується через проведення наукових
досліджень здобувачів, зокрема відповідно до зареєстрованої тематики кафедри, участь у конференціях, семінарах,
що також сприяє розвитку soft skills у здобувачів. Для максимально об’єктивної оцінки результатів навчання на
ОНП запроваджена практика проведення екзаменів/диференційованих заліків за обов'язкової присутності двох
екзаменаторів та/або з використанням системи дистанційного навчання Moodle. В ЗВО діє ефективна система
популяризації академічної доброчесності. Для аналізу академічних текстів на плагіат застосовується програма
Unichek. За потреби створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності, яка розглядає заяви щодо
порушення Кодексу честі та подає пропозиції адміністрації ЗВО щодо накладення відповідних санкцій. Тісна
співпраця та залучення представників роботодавців до викладання дисциплін ОНП, можливість НПП проходити
підвищення кваліфікації на підприємствах партнерів-роботодавців. Розвинена система оцінки та стимулювання
професійної діяльності і матеріального заохочення НПП університету. Діє прозора система обрання працівників на
відповідні посади на конкурсній основі. Наявність відповідних матеріально-технічних ресурсів (лабораторії, що
мають сертифікат відповідності, обладнання, Wi-Fi покриття, науково-технічна бібліотека, патентний відділ та ін.).
Можливість проходження здобувачами безоплатного медичного огляду, наявність Центру розвитку дітей, який
дозволяє поєднувати навчання здобувачів з доглядом за їх дітьми. В ЗВО створено багато наукових центрів, які
проводять інформаційну та консультативну підтримку здобувачів щодо організації освітнього процесу, а також
інноваційної діяльності. Дієва програма щодо забезпечення умови для реалізації права на освіту особами з
особливими освітніми потребами. Тісна взаємодія всіх підрозділів, що залучені до реалізації ОНП, залучення
стейкхолдерів освітнього процесу до перегляду ОНП та її компонентів, що забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки та постійне удосконалення ОНП. Розроблена автоматизована електронна система розкладу для
студентів/аспірантів/викладачів, яка дає можливість роботи з електронним документообігом та можливість
формування автоматичних оголошень.

Підсумок слабких сторін програми та рекомендації з її удосконалення

ЕГ відмітила обмежений рівень участі здобувачів за ОНП "БтаЦІ" в міжнародних проектах, тому рекомендує
приділити цьому особливу увагу в рамках інтернаціоналізації діяльності. Рекомендовано розширити місця
апробації, опублікування результатів наукових досліджень (інші наукові видання, установи). Дослідницькими
компетентностями спеціальності передбачена здатність аспіранта реєструвати права інтелектуальної власності (ЗК-
12), але серед тем робочих програм, такої теми не передбачено. Також, на нашу думку, вибіркові компоненти мали б
включати теми з влаштування конструктивних елементів заглиблених споруд. Така тематика особливо важлива для
м. Харкова з урахуванням проблем із підземними комунікаціями. Ця тема могла б бути, наприклад, включена у ВК-
12 "Технологічні процеси зведення будівель і споруд із застосуванням сучасної будівельної техніки" за рахунок
виключення традиційних тем (виконання кам'яних, бетонних та покрівельних робіт), які в достатньому обсязі
викладаються на перших курсах навчання в університеті. Ці пропозиції стосуються подальшого розвитку ОНП. В
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова правила визнання результатів навчання у неформальній освіті та Положення про
академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату знаходяться на стадії обговорення та
затвердження, тому рекомендуємо популяризувати ці правила для забезпечення доступності для всіх учасників
освітнього процесу та послідовно дотримуватись їх під час реалізації освітньої програми. Під час конкурсного
відбору викладачів ОНП розглядаються такі критерії: спеціальність та кваліфікація за вищою освітою; спеціальність
захисту дисертації; назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання; кількість і якість показників активності
викладача; рівень публікаційної активності; Soft skills; наявність відповідного стажування та підвищення
кваліфікації. Ці критерії не прописані у "Положенні щодо конкурсного відбору". До того ж бажано, щоб ці критерії
мали рейтингову шкалу, що дозволило б зменшити суб’єктивну оцінку при конкурсному відборі НПП.ЕГ
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рекомендує звернути увагу на своєчасність розміщення інформації на сайті, зокрема, що стосується перегляду ОНП
та отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів, а також можливості розробки та розміщення силабусів
дисциплін, адже така подача інформації, на думку ЕГ, є більш легкою для сприйняття здобувачами вищої освіти.
Враховуючи активну наукову та громадську діяльність співробітників кафедри, рекомендуємо оновити профілі
викладачів, розмістивши актуальну інформацію щодо публікацій, участі у конференціях, контактні дані, тощо.

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.

За результатами проведеної експертизи ОНП за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" в
Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова визначено, що її основні цілі
чітко сформульовані: підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, дослідників, здатних вирішувати складні
проблеми в галузі будівництва та цивільної інженерії; проектування і розробка нових будівельних конструкцій і
матеріалів; модернізація інженерних споруд, впровадження ресурсозберігаючих технологій і відповідають стратегії
університету, визначеному у документі "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, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, дослідників, сприяє розвитку
регіонів, функціонуванню об’єктів міської та регіональної інфраструктури та розробка прикладних дослідницьких
проектів забезпечують досягнення стратегічних цілей ЗВО, відповідають місії університету.

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

Аналіз результатів зустрічей, співбесід, ознайомлення з позиціями та потребами заінтересованих сторін,
представлених ЗВО матеріалів, показав, що програмні результати навчання на ОНП в цілому враховуються. При
цьому у визначенні програмних результатів навчання в ОНП провідне місце займаються вимоги ЗВО, де переважно
працевлаштовуються випускники освітнього рівня PhD. За пропозицією здобувачів рівня PhD в останній оновлений
варіант ОП було включено, зокрема, вивчення іноземної мови протягом двох семестрів, впроваджено науково-
педагогічний практикум, розширено перелік вибіркових дисциплін. З’ясовано, що пропозиції здобувачів вищої
освіти, роботодавців та випускників ОНП враховують методом опитування. Також з’ясовано, що пропозиції
роботодавців розглядаються на засіданнях Наглядової ради, за круглими столами з НПП, регулярно на засіданнях
випускової кафедри. Під час відеоконференцій з роботодавцями та здобувачами (Зустрічі 3 та 7) встановлено, що
вони дійсно вносили пропозиції щодо змісту ОНП та ці пропозиції було розглянуто і частково враховано під час
перегляду ОНП.

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.

При формуванні цілей та програмних результатів навчання за ОНП враховано тенденції розвитку спеціальності,
щодо впровадження інновацій, нових конструкцій, систем, матеріалів, вирішення проблем містобудування, а також
галузевого та регіонального контексту стосовно наукового обґрунтування ефективних конструктивних і
технологічних рішень, розроблення нових конструкцій, ресурсозберігаючих технологій у будівництві. Встановлено,
що ОНП відповідає сучасним потребам ринку праці як на галузевому, так і на регіональному рівні. На сьогодні в
Україні існує попит на висококваліфікованих фахівців, проектувальників з навичками науково-дослідницької та
освітньої діяльності в будівельному секторі економіки. При формуванні цілей ОП враховано досвід подібних
програм, зокрема: ХНУБА http://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/02/onp-192-bci-2018.pdf, ПДАБА
https://pgasa.dp.ua/123-doktor-filosofiyi/budivnytstvo-i-tsyvilna-inzheneriya, University of Zilina, Словаччина
https://cutt.ly/BtZZTDu; Brno University of Technology, Чеська Республіка https://cutt.ly/5tZZKP1.
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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 192 "Будівництво та цивільна інженерія" для третього (доктор філософії)
рівня вищої освіти на період експертизи не оприлюднений. Аналіз програмних результатів навчання засвідчив, що
ОНП "БтаЦІ" включає необхідні компоненти відповідно до дев’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій (діючої
на момент створення) та 8 рівня Національної рамки кваліфікацій (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 519 від 25.06.2020), що, у свою чергу, забезпечує можливість досягнення заявлених програмних результатів
навчання. В наукових дослідженнях забезпечується необхідний рівень наукової новизни. ОНП забезпечує
критичний аналіз релевантної наукової літератури за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія",
експериментальну перевірку результатів досліджень в дисертаційних роботах.

Загальний аналіз щодо Критерію 1:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 1.

Освітньо-наукова програма має оригінальні особливості пов’язані з традиціями наукової школи ЗВО з розробки
нових конструктивних рішень, систем у будівництві та зі створення відповідного розрахункового апарату. Саме за
цими питаннями здобувачам рівня PhD надаються поглиблені знання, у тому числі у вибірковій частині ОНП. ОНП
"БтаЦІ" включає необхідні компоненти відповідно до дев’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій (діючої на
момент створення) та 8 рівня Національної рамки кваліфікацій (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №
519 від 25.06.2020).

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

Станом на сьогодні не повністю враховано міжнародний досвід реалізації освітньо-наукових програм за
спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія", є резерви поліпшення співпраці з виробничниками в рамках
ОП. Рекомендуємо: посилити міжнародну співпрацю з метою обміну досвідом в частині наукової (дослідницької)
складової реалізації освітньо-наукової програми. Зокрема, в напрямі осучаснення теорії експериментальних і
натурних досліджень в будівництві.

Рівень відповідності Критерію 1.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 1.

Освітньо-наукова програма має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 1.1–
1.4. Цілі ОНП узгоджено зі Статутом і Стратегією ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; враховано регіональний і галузевий
аспекти; ОНП "БтаЦІ" включає необхідні компоненти відповідно до дев’ятого рівня Національної рамки
кваліфікацій (діючої на момент створення) та 8 рівня Національної рамки кваліфікацій (із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ № 519 від 25.06.2020). В цілому ОНП за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна
інженерія" має оригінальні наукові особливості, пов’язані з досягненнями наукової школи ЗВО та відповідає
визначеному Критерію 1.

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).
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Освітньо-наукова програма "БтаЦІ" третього освітньо-наукового рівня розроблена згідно вимог Закону України
"Про вищу освіту" – обсяг її дисциплін (освітніх компонентів) складає 60 кредитів ЄКТС у тому числі 25% загальної
кількості кредитів ЄКТС (15 кредитів) здобувач може вибирати на свій розсуд, за погодженням зі своїм науковим
керівником, з урахуванням тематики дисертаційного дослідження (Зустрічі 3 та 6). Вибіркові навчальні дисципліни
здобувач може обирати з програм, що пропонуються і для інших рівнів вищої освіти. Представлена ОНП щодо
структури, обсягу та змісту відповідає вимогам "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук" (Постанова КМУ №261 від 23.03.2016). В ХНУМГ це питання також регулюється
"Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора" https://cutt.ly/8t1AoGC
та "Положенням про освітні програми"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf. Отримання
теоретичних та практичних знань з можливістю застосування експериментальних та математичних методів
дослідження для вирішення складних завдань за спеціальністю забезпечується основними компонентами ОК-7
"Сучасні конструктивні системи та технології в будівництві і цивільній інженерії" (8 кредитів) та ОК-8
"Експериментальні методи дослідження і математична обробка результатів експерименту в галузі будівництва і
цивільної інженерії" (8 кредитів), а також вибірковими компонентами (ВК9-ВК16), які за своїм наповненням (див.
робочі програми https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/dystsypliny-praktychna-pidhotovka-i-kvalifikatsiina-
robota/2-uncategorised/104-tretij-osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti-2) дозволяють значно розширити галузь знань
аспіранта, в тому числі в напрямку наукових досліджень за темою дисертаційної роботи. В освітній програмі значна
увага приділяється набуттю мовних та письмових компетентностей при застосуванні іноземної мови (8 кредитів), а
також вивченню історії і філософії науки, сучасним інформаційним технологіям та управлінню науковими
проектами, важливим питанням сучасних та інноваційних технологій викладання у вищій школі (загалом 21
кредит).

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 структурно-логічної схеми освітньої програми та навчального плану для третього (науково-освітнього) рівня
підготовки https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/Навчальний_план_192_1_compressed.pdf показує, що
ОНП правильно структурована, освітні компоненти мають логічний зв'язок та доповнюють один одного. Досягнення
програмних результатів ОНП та мети навчання - підготовки здобувачів здатних вирішувати комплексні науково-
практичні та інноваційні завдання на базі теоретично-експериментальної підготовки та проводити на високому
рівні науково-педагогічну діяльність забезпечуються вивченням обов’язкових та вибіркових компонентів
відображених у матриці відповідності ОНП. ОНП розрахована на 4 роки (8 семестрів), при цьому на перших 2-х
семестрах викладаються дисципліни, які дають можливість сформувати у здобувачів мовні компетентності для
практичного застосування іноземної мови, поглибленні знання щодо історії та філософії науки, розширити
можливості застосування інформаційних технологій та вмінь управління науковими проектами. Отримані знання на
рівня бакалаврату, магістратури та знання отримані на 1 курсі навчання за ОНП є базою для поглибленого вивчення
на 2 курсі основних (ОК-7 та ОК-8) та вибіркових компонентів (ВК-9 – ВК-16) за обраною спеціалізацією та науково-
педагогічної практики (ОК-6), проходження якої регламентується "Положенням про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підготовку_здобувачів_вищої_ос
віти_ступеня_доктора_філософії_та_доктора_наук.pdf. Також слід зазначити, що за ОНП передбачено можливість
здобувачами обрати одну з навчальних дисциплін з каталогу курсів інших ОНП третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти, яка не вивчалась ними раніше, виключно та/або в комбінації з дисциплінами вибіркової частини даної
ОНП сумарно в обсязі не більше 15 кредитів ЄКТС.

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

ОНП за своєю структурою та змістом відповідає заявленій спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія".
Слід відзначити, що представлена програма комплексна і дозволяє аспірантам отримати широкий спектр знань для
їх використання як в наукових дослідженнях, так і в викладацькій діяльності. Особливо треба відмітити те, що
викладання основних дисциплін (ОК-7 та ОК-8) та більшості вибіркових компонентів базуються на сучасних
інноваційних розробках https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/ nauka/naukovi-doslidzhennia-shcho-provodiatsia та на
науково-практичному досвіді викладачів з розробки та впровадження інноваційних конструктивно-технологічних
рішень при будівництві будівель і споруд, які захищені патентами України.
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/nauka/zaversheni-naukovi-doslidzhennia,
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/nauka/patenty-ta-publikatsii. Це підтверджується і під час зустрічей з гарантом
освітньої програми (Зустріч 4), науковими керівниками аспірантів (Зустріч 6) та в представлених відеоматеріалах
про впровадження інноваційних розробок
https://drive.google.com/file/d/1tKuRMsDW12XzxDI1ACdzuputUVNt_i6S/view. Комплексні знання формуються і за
рахунок практичних занять з використанням лабораторного обладнання сертифікованої лабораторії випускової
кафедри будівельних конструкцій https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/materialno-tekhnichna-baza,
лабораторій інших кафедр університету, залучених до реалізації ОНП: кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та
інженерної геології https://mgf.kname.edu.ua/index.php/uk/o-kafedre/ materialno-tekhnichna-baza, кафедри
водопостачання, водовідведення і очищення вод https://vvov.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-kafedru/materialno-
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tekhnicheskaya-baza, кафедри нафтогазової інженерії і технологій (Додаток 5) та ін.. Спілкування з аспірантами та
роботодавцями (Зустрічі 3 та 7) підтвердило, що оновлення змісту освітніх компонент ОНП відбувається з
урахуванням їх пропозицій. Зміст та структура представленої ОНП значно відрізняється в кращу сторону від
попередньої ОНП 2016 року https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/37378osvitnyaprograma2016.pdf. В ній
враховано побажання аспірантів та роботодавців щодо наповнення та оновлення як програми в цілому, так і її
вибіркових компонентів.

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

Процедуру вільного вибору навчальних дисциплін, яка дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію
передбачено "Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підготовку_здобувачів_вищої_ос
віти_ступеня_доктора_філософії_та_доктора_наук.pdf. Вибіркова частина формується з переліку дисциплін за
вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти,
за погодженням зі своїм науковим керівником та керівником відповідного підрозділу, мають право обирати
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і пов’язані з тематикою дисертаційного
дослідження. Практичну реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії аспірантів реалізує структурний підрозділ
університету – Навчально-науковий інститут підготовки кадрів вищої кваліфікації (далі НН ІПКВК), який створено
з метою реалізації державної політики в галузі забезпечення навчальної, науково-технічної та інноваційної
діяльності в університеті і одним із завдань якого є організація прийому, підготовки і випуску здобувачів вищої
освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії та другого наукового рівня доктора наук. Інститут має
ліцензію та проводить цілеспрямовану роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації за 15-ма освітньо-науковими
програмами із 14-ти спеціальностей, у тому числі "Будівництво та цивільна інженерія"
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/. "Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук" передбачена процедура затвердження та звітування аспірантів щодо індивідуального
плану виконання ОНП. Пунктами. 4.3.4-4.3.7 того ж "Положення.." передбачено можливість зміни змісту або строків
виконання індивідуального плану на підставі пропозицій наукового керівника та аспіранта, зарахування
"трансферних кредитів" ЄКТС, що здобуті в іншому ЗВО або науковій установі і визнані Вченою радою Університету,
зміна форми навчання. Про можливість формування індивідуальної траєкторії здобувача свідчать індивідуальні
плани аспірантів (Додаток 3). Зустріч з аспірантами (Зустріч 3) та результати їх опитування, які є у вільному доступі
на сайті кафедри
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Результати_опитування_аспірантів_червень_2020.pdf
свідчать про те, що їх побажання враховуються при перегляді ОНП, у тому числі у вільному виборі вибіркових
дисциплін.

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

Згідно "Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук" передбачена
професійна підготовка аспірантів до практичної діяльності, яка включає викладання спеціальних дисциплін,
організацію навчальної діяльності студентів, наукову та методичну роботу. Терміни проходження практики
визначаються графіком навчального процесу. Загальний обсяг годин практики визначається навчальним планом
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/Навчальний_план_192_1_compressed.pdf. ОНП "БтаЦІ" передбачає
практичну підготовку аспірантів у вигляді науково-педагогічного практикуму обсягом 4 кредити ЄКТС у 4 семестрі.
Відповідно до навчального плану на практичні заняття за програмами основних компонентів передбачено загалом
258 годин, що становить майже 20% від загального обсягу, на кожну із вибіркових програм теж передбачено 20% від
загального обсягу –30 годин практичних занять. Проходження практичних занять передбачено робочими
програмами та забезпечується відповідними методичними документами, спеціалізованими програмами: ЛІРА,
ЛІРА-САПР, SCAD. AutoCAD та інш. Відповідно до обраної тематики дисертаційної роботи практичні заняття
забезпечуються лабораторним обладнанням. Науково-педагогічний практикум формує загальнонаукові,
дослідницькі та фахові компетентності, передбачені в ОНП: ЗК-3, ЗК-5, ЗК-8, ЗК-11, ЗК-13, ЗК-14, ЗК-15, ФК-18, ФК-
19, ФК-20. Проходження практичних занять та залучення аспірантів до виконання науково-дослідних робіт за
господарськими договорами було підтверджено і на зустрічі з аспірантами (Зустріч 3) (Додаток 9).

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

Компоненти освітньої програми формують загальнонаукові компетентності та дозволяють забезпечити набуття
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills). Формування соціальних навичок проходить при вивченні
таких дисципліни ОНП як "Академічна та наукова англійська мова", "Історія і філософія науки", "Сучасні
інформаційні технології у науковій діяльності". Науково-педагогічний практикум разом з обов'язковими
компонентами ОК-3, ОК-4 та ОК-6 удосконалюють та поглиблюють такі соціальні навички як: комунікабельність,
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творчі навики, можливість самооцінки, психологічну стійкість, цілеспрямованість. Формуванню соціальних навичок
також сприяють передзахисти наукових робіт, участь у наукових дискусіях та виступи на конференціях і семінарах.
Згідно ОНП на набуття аспірантами соціальних навичок передбачені наступні освітні компоненти: ЗК-2, ЗК-3, ЗК-9,
ЗК-10, ЗК-11, ФК-21. При спілкуванні з фокус-групами була отримана інформація про наявність реального наукового
середовища, яке дає можливість аспіранту отримувати відповіді на питання, які виникають в процесі виконання
дисертаційної роботи, а також на важливі наукові питання, що стосуються будівельної галузі. Спілкування з
викладачами освітніх дисциплін дає можливість отримувати відповіді на актуальні питання. Між викладачами та
аспірантами існує зворотній зв'язок. Партнерські стосунки університету з багатьма провідними будівельними,
проектними, науково-дослідними організаціями та закладами вищої освіти, які в перспективі можуть виступати як
роботодавці https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/partnery, дає можливість спілкування аспірантів з провідними
фахівцями будівельної галузі. На сайті кафедри будівельних конструкцій передбачено форми зворотного зв'язку для
а с п і р а н т і в https://docs.google.com/forms/d/e/ 1FAIpQLSdPvAToCmJTy4Kzvq8JeS6nldrtdIjEPbidElzu-
oh3cH1r9w/viewform?vc=0&c=0& w=1 та роботодавців https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScihYtp9An
F7HMm4Qy1_Dos_7pjy6N-QLG7SGMAkgv-s_Mc2g/viewform?vc=0&c=0&w=1. В освітній програмі забезпечено
набуття soft skills, що відповідає заявленим цілям.

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

Професійний стандарт за спеціальністю 192-Будівництво та цивільна інженерія, галузь знань 19 – Архітектура та
будівництво відсутній. ОНП, що розглядається, розроблена з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій.
Тематика і наповненість ОНП дозволяють здобувачу отримати широкі компетентності і відповідні характеристики,
що відповідають третьому освітньо-науковому рівню доктора філософії – здатність розв’язувати комплексні
проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Перелік тематики
дисертаційних робіт, позитивні результати їх захисту впродовж щонайменше 5 років (2015-2019р.) показують
відповідність цих робіт положенням "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)" затвердженого Постановою КМ України № 261 від
23.03.2016 р. та "Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук"
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Також необхідно відзначити актуальність тем дисертаційних робіт аспірантів 1-4 курсів та
їх публікації іноземною мовою у міжнародних виданнях
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Теми_дисертаційних_робіт_аспірантів_та_публікації_інозе
мною_мовою_станом_на_01.09.pdf. Аналіз "Матриці відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми" та "Матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами
освітньої програми" показує, що наведені в них загальні та фахові компетентності відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій.

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.

Обсяг освітніх компонентів, передбачених ОНП "БтаЦІ", складає 60 кредитів ЄКТС, з них 15 кредитів відводиться на
вибіркові дисципліни, які здобувачі вибирають з урахуванням рекомендацій наукового керівника у відповідності до
теми дисертації. Навантаження аспірантів затверджено навчальним планом, в якому передбачено як графік так і
план навчального процесу
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/Навчальний_план_192_1_compressed.pdf. Загальний обсяг
навантаження за основними компонентами ОНП складає 45 кредитів ЄКТС (1350 годин), з яких 387 годин відведено
на аудиторні заняття, 963 години на самостійну роботу, яка регулюється "Положенням про організацію самостійної
роботи здобувачів вищої освіти"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_Про_СРЗВО_2019.pdf. Обсяг
навантаження лекційних та практичних занять, і самостійної роботи розподілені за темами і передбачені в робочих
програмах основних та вибіркових освітніх компонентів https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/dystsypliny-
praktychna-pidhotovka-i-kvalifikatsiina-robota/2-uncategorised/104-tretij-osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti-2.
Логічність побудови ОНП та її навчального плану передбачає 5 навчальних дисциплін основних компонентів у 1-й
навчальний рік, та 3 навчальні дисципліну у 2-й, при цьому навантаження складає 25 та 20 кредитів ЄКТС
відповідно. Що стосується вибіркових компонентів та навантаження у 15 кредитів ЄКТС приходиться на 4 семестр
(по 5 кредитів ЄКТС на кожний вибраний компонент). Середнє співвідношення аудиторних занять та самостійної
роботи складає приблизно 1:2,5. Цей аналіз показує, що навчальне навантаження аспірантів відповідає вимогам
Закону України "Про вищу освіту" та "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)". Спостереження за завантаженістю аспірантів ведеться з
боку їх наукових керівників та викладачів, ради молодих вчених, шляхом опитування здобувачів
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Результати_опитування_аспірантів_червень_2020.pdf з
подальшим обговоренням на засіданнях кафедр. Це також було підтверджено на зустрічах з фокус-групами (Зустрічі
3, 5 та 6).
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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.

У відомостях про самооцінювання освітньої програми вказано, що підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною
формою на ОНП не передбачена. У той же час, на зустрічах з роботодавцями (Зустріч 7) було відмічено взаємну
зацікавленість керівництва університету та роботодавців у залученні здобувачів до практичного навчання на
підприємствах роботодавців. Партнерські стосунки з потенційними роботодавцями
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/partnery, дають можливість залучати здобувачів до проходження практичного
навчання в будівельних, проектних та науково-дослідних організаціях. Крім того, залучення аспірантів за
сумісництвом для роботи на профільних кафедрах та виконання науково-дослідних робіт за договірною тематикою
виконання, дає можливість отримання здобувачами додаткових практичних навиків як у викладацькій, так і у
науковій роботі. В університеті запроваджено моніторинг стейхолдерів, у тому числі роботодавців, щодо якості
освіти https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/стейхолдери.pdf, яким передбачається, крім
іншого, отримання інформації від роботодавців щодо відповідності компетенцій, набутих здобувачами очікуванням
та потребам роботодавців, для їх залучення для практичної роботи.

Загальний аналіз щодо Критерію 2:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 2.

ОНП "БтаЦІ" чітко структурована, освітні компоненти мають логічну послідовність та взаємозв’язок. Вибіркові
компоненти логічно доповнюють основні компоненти ОНП. Зміст ОНП у повній мірі охоплює предметну область,
визначену для спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія". ОНП розроблена згідно з вимогами
Національної рамки кваліфікацій. Сильною стороною представленої ОНП є те, що робочі програми основних
профільних компонентів та більшості вибіркових компонентів базуються на інноваційних розробках викладачів
кафедр, більшість з яких захищені патентами України, а також те що для набуття практичних навичок
застосовуються сертифіковані програмні комплекси: ЛІРА, ЛІРА-САПР, SCAD, AutoCAD та інш. ОНП відповідає
Закону України "Про вищу освіту" та "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)". Створені необхідні нормативні документи ЗВО, що
регулюють процес підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук" ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова.

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

Дослідницькими компетентностями спеціальності передбачена здатність аспіранта реєструвати права
інтелектуальної власності (ЗК-12), але серед тем робочих програм, такої теми не передбачено. Також, на нашу думку,
вибіркові компоненти мали б включати теми з влаштування конструктивних елементів заглиблених споруд. Така
тематика особливо важлива для м. Харкова з урахуванням проблем, із підземними комунікаціями. Ця тема могла б
бути, наприклад, включена у ВК-12 "Технологічні процеси зведення будівель і споруд із застосуванням сучасної
будівельної техніки". Ці пропозиції стосуються подальшого розвитку ОНП.

Рівень відповідності Критерію 2.

Рівень A

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 2.

Структура та навчальний план освітньо-наукової програми спрямовані на здобуття аспірантом науково-практичних
і соціальних навичок, забезпечують досягнення поставленої мети ОНП. Зміст освітньо-наукової програми, її основні
та вибіркові компоненти базуються на інноваційних розробках наукових працівників університету, що дозволяє
аспірантам виконувати дисертаційні роботи на високому науково-практичному рівні. Освітня програма відповідає
Критерію 2. Пропозиції ЕГ стосуються подальшого розвитку ОНП.

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.
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Правила прийому на навчання в 2020 році за ОНП "БтаЦІ" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
оприлюднені на офіційному веб-сайті ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Pologennya_Pro_priymalnu_komissiyu_01.pdf та
керується "Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підготовку_здобувачів_вищої_ос
віти_ступеня_доктора_філософії_та_доктора_наук.pdf. За результатами аналізу матеріалів документів, проведених
співбесід з аспірантами (Зустріч 3), іншими зацікавленими особами і сторонами встановлено, що правила прийому
достатньо прозорі, публічні, чітко сформульовані та зрозумілі. Правила прийому не містять дискримінаційних
положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті університету. Правила прийому в аспірантуру забезпечують
доступ до навчання за неупередженим конкурсом.

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

Програма вступних іспитів враховує особливості даної ОП, так як включає в себе питання, що охоплюють предметні
області даної ОП
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підготовку_здобувачів_вищої_ос
віти_ступеня_доктора_філософії_та_доктора_наук.pdf. Враховуються також результати наукових досліджень,
публікації, які мають вступники. Вступні випробування на навчання за даною ОП складаються з: фахового іспиту зі
спеціальності; вступного іспиту з іноземної мови для громадян України в обсязі, який відповідає рівню B2
https://ipkvk.kname.edu.ua/index.php/uk/aspirantura/vstup-do-aspirantury. Вступник, який підтвердив міжнародним
сертифікатом свій рівень знання іноземної мови (зокрема, англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або
International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів
вступного випробування з іноземної мови з оцінкою "відмінно". Передбачено вступний іспит з української мови –
для іноземних громадян. Змістовий зв’язок між науковими інтересами майбутніх здобувачів вищої освіти третього
рівня та можливостями їхніх потенціальних наукових керівників здійснюється шляхом обговорення і узгодження
тем наукових досліджень ще до вступу в аспірантуру. В правилах прийому враховується особливості ОНП "БтаЦІ".

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.

ЗВО має розроблені та оприлюднені правила визнання результатів навчання аспірантів отриманих в інших
закладах, зокрема під час академічної мобільності. Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО, регулюється для всіх здобувачів вищої освіти ХНУМГ ім. О.М. Бекетова "Положенням про організацію
освітнього процесу"(п. 9.3 Переведення здобувачів вищої освіти https://cutt.ly/7tYQMjk) та "Положенням про
академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників" для
учасників програм академічної мобільності https://cutt.ly/4tYWxxv. Положення доступні для ознайомлення на
офіційному сайті університету на сторінці "Нормативна база". В ЗВО здобувачам надається можливість включення
до індивідуальних планів виконання ОНП підготовки PhD освітніх компонентів із навчальних планів підготовки
докторів філософії відповідних спеціальностей, які затверджені у інших закладах. Наприклад, за час реалізації ОНП
у 2018 році аспірант, що розпочав навчання в аспірантурі Харківського національного університету будівництва та
архітектури був переведений до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. На підставі його академічної довідки згідно з п. 9.3
"Положення про організацію освітнього процесу" Вченою радою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова було прийнято рішення
про визнання набутих ним результатів навчання (4 кредити ЄКТС). Процедура визнання результатів навчання
здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015
р., № 66, ст. 2183).

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.

У ЗВО відсутні документи, які регулюють систему визнання результатів навчання у неформальній освіті. За
результатами співбесід під час візиту ЕГ з гарантом (Зустріч 4), відповідальними за ОНП представниками ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова (Зустріч 8) були надані запевнення про розробку правил визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті до кінця поточного року. Це також підтверджується проєктом "Положення про
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті", який представлено на
сторінці громадського обговорення https://www.kname.edu.ua/index.php/21-управління-та-структура/3961-
громадське-обговорення-проектів-документів.
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Загальний аналіз щодо Критерію 3:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 3.

Правила прийому чіткі та зрозумілі як для громадян України, так і для іноземних громадян. Розроблені внутрішні
нормативні документи цілком забезпечують визнання результатів навчання з диференціацією.

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

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова правила визнання результатів навчання у неформальній освіті знаходяться на стадії
обговорення. Рекомендуємо прискорити їх впровадження в освітній процес для забезпечення їх доступності для всіх
учасників та послідовно дотримуватись під час реалізації освітньої програми.

Рівень відповідності Критерію 3.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 3.

ОНП в цілому має достатній рівень узгодженості з якісними характеристиками за підкритеріями 3.1-3.3 Критерію 3.
Незважаючи на зазначене недоопрацювання, щодо підкритерія 3.4, ЕГ вважає можливим зробити висновок, що
ОНП в цілому відповідає Критерію 3. Недоліки не знижують якість надання освітніх послуг за програмою третього
рівня вищої освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою:

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

Згідно з відомостями про самооцінювання ОНП та проведеними інтерв’ю, для досягнення програмних результатів
навчання використовують наступні методи та форми навчання: теоретичне навчання, самостійна робота, контрольні
заходи, наукова робота, лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація;
психолого-педагогічні, науково-виробничі, соціально-економічні методи. Методи навчання описані в кожній
робочій програмі https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/dystsypliny-praktychna-pidhotovka-i-kvalifikatsiina-
robota/2-uncategorised/104-tretij-osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti-2, а також в таблиці 3 додатків відомостей
самооцінювання (далі ВСО). Для досягнення програмних результатів навчання на ОНП застосовується
інформаційно-комунікаційні технології Moodle https://cdo.kname.edu.ua. Центром технологій дистанційного
навчання розробляється перехід на оновлену, більш потужну, версію платформи Moodle https://dl.kname.edu.ua.
Форми оцінювання досягнення студентами результатів навчання враховують рівень базової підготовки здобувачів, їх
потреб та інтересів. Академічна свобода здобувачів досягається шляхом надання права вільно обирати форми і
методи навчання, тематики наукових досліджень з обґрунтуванням доцільності їх розробки, академічної
мобільності, та вибору певних освітніх компонентів ОП, брати участь у формуванні індивідуального навчального
плану, долучатися до наукових та науково-практичних заходів, тощо. Вибір здобувачами освітніх компонентів
носить реальний характер. Під час інтерв’ю здобувачі третього рівня вищої освіти (Зустріч 3), вони підтвердили, що
при обговоренні проблемних питань, вони вільні у висловленні та відстоюванні власної думки та інтересів. У ЗВО
серед здобувачів та викладачів підтримується культура свободи слова, творчості, поширення знань та інформації,
проведення наукових досліджень та використання їх результатів. Рівень задоволеності стейкхолдерів відповідністю
методів навчання і викладання визначається онлайн-опитуванням. Результати опитування констатують високий
рівень задоволеності https://cutt.ly/dtCqd2b.

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).
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За результатами зустрічі зі здобувачами освіти (Зустріч 3) було встановлено, що їм своєчасно та в доступній формі
надається інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання;
дана інформація є зрозумілою для здобувачів освіти рівня PhD. Навчання в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова здійснюється
у відповідності до Закону України "Про вищу освіту". Інформація про освітні компоненти представлена у робочих
програмах, а також у веб-середовищі Moodle https://cdo.kname.edu.ua. Доступність інформації стосовно цілей, змісту
результатів навчання досягається розміщенням даних на офіційному сайті випускової кафедри
https://cutt.ly/3tX8qsj та на сайті НН ІПКВК https://cutt.ly/atCqYlg; у профілі освітньої програми; у методичних
матеріалах та через корпоративні інформаційні ресурси. Підсумкові форми контролю знаходять своє відображення в
графіку організації освітнього процесу, розкладі та робочих програмах. На сайті ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
розміщуються розклади занять. Графіки консультацій оприлюднюють завчасно. Зі слів здобувачів, дана інформація
своєчасно доводиться до учасників освітнього процесу через ознайомлення робочими програмами та в усній формі
на початку викладання дисципліни. Ця інформація була підтверджена і при опитуванні інших стейкхолдерів ОНП.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до інформаційних ресурсів, необхідних для
навчання.

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

У ЗВО функціонує ефективно структурована система діяльності студентів, аспірантів і молодих вчених ХНУМГ ім.
О.М. Бекетова. Проводяться традиційні міжнародні науково-практичні конференції та конференції молодих вчених,
що дозволяє здійснити апробацію наукових досягнень здобувачам третього (доктор філософії ) рівня освіти.
Здобувачі регулярно апробують і публікують свої наукові здобутки у іноземних наукових виданнях
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Теми_дисертаційних_робіт_аспірантів_та_публікації_інозе
мною_мовою_станом_на_01.09.pdf. Є можливість вільного вибору теми дисертаційної роботи аспірантом, за умови
її узгодження з науковим керівником, з дотриманням дотичності їх досліджень та наукових інтересів. Дослідження
виконуються самостійно, під керівництвом наукового керівника. На навчальній платформі Moodle створені
електронні кабінети, наповнені навчально-методичними матеріалами. Доведення інформації здобувачам вищої
освіти від викладачів здійснюється на початку семестрових занять. Здобувачі третього освітньо-кваліфікаційного
рівня залучаються до виконання наукових тем кафедр під час освітнього процесу за ОНП, зокрема, наразі аспірант є
виконавцем другого розділу НДР "Удосконалення технології отримання бетонів зниженої енерго- і
матеріалоємності", № держреєстрації 0116U005056.

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

На основі "Положення про організацію освітнього процесу в ХНУМГ імені О.М. Бекетова" викладачі ОНП "БтаЦІ"
оновлюють зміст освітніх компонентів ОНП, включаючи у робочі програми навчальних дисциплін найбільш
актуальні та новітні наукові досягнення у галузі будівництва та використовують в освітньому процесі свій власний
дослідницький досвід. Оновлення робочих програм дисциплін виконується на початку кожного навчального року з
урахуванням результатів моніторингу та періодичного перегляду освітніх компонентів. Проводяться науково-
методичні семінари по оновленню освітніх компонент, удосконаленню змісту та форм навчання. Робочі програми
оновлюються та доповнюються новими темами. Зокрема, оновлено зміст дисципліни "Експериментальні методи
дослідження і математична обробка результатів експерименту в галузі будівництва і цивільної інженерії" з
включенням сучасних питань управління напружено-деформованим станом залізобетонних оболонок, дослідження
будівельних конструкцій (https://cutt.ly/etVHwIr). За результатами закордонного стажування НПП, на підставі
набутого досвіду, було внесено зміни до програми навчальної дисципліни "Інтенсифікація функціонування споруд і
обладнання систем водопостачання та водовідведення" та у робочу програму навчальної дисципліни "Академічна та
наукова англійська мова" в частині "Академічна доброчесність як один з пріоритетів науково-освітнього простору
країн Європейського Союзу. Її критерії" (Зустріч 2). За результатами проведених зустрічей зі здобувачами та НПП,
виявлено достатній рівень задоволеності здобувачів методами навчання та викладання, загалом навчальним
процесом, рівнем кваліфікації викладачів і зрозумілістю викладання ними навчального матеріалу (Зустрічі 2 та 3).

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

Інтернаціоналізація навчання, викладання та наукових досліджень у межах ОНП та координація міжнародної
діяльності ХНУМГ імені О.М. Бекетова здійснюється відповідно до "Положення про академічну мобільність
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників" https://cutt.ly/FtYEkZf. При
цьому, Центр Міжнародної діяльності та освіти Університету координує міжнародну діяльність (ird.kname.edu.ua). В
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: надано доступ до НМБД Scopus та WoS здобувачам і НПП, працюють Україно-канадський
культурно-освітній центр, Україно-польський культурно-освітній центр, Чеський мовно-культурний центр. НПП
проходять регулярно стажування за кордоном (Додаток 6). Налагоджена співпраця з профільним Ліванським
Національним Університетом (Jwaya University), з будівельною компанією Лівану Sama Engineering. Спільні
дослідження виконуються з кафедрою будівельних конструкцій Університету Салахадіна (Ербіль, Ірак). Під час
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спілкування з адміністративним та професорсько-викладацьким персоналом (Зустріч 8 та 2), а також здобувачами
(Зустріч 3) було встановлено, що вони проінформовані про можливості академічної мобільності, програмах
міжнародного обміну та участь в міжнародних проектах. Ця можливість на момент проведення акредитації для
здобувачів не була повністю реалізована на ОНП . Також під час зустрічей з фокус-групами було встановлено, що
участь здобувачів за ОНП у конкурсах, міжнародних проектах, стажуваннях обмежується в основному територією
України, а міжнародна участь – заочно. Здобувачі вільні в прийнятті рішення про участь в міжнародних проектах,
дослідженнях тощо.

Загальний аналіз щодо Критерію 4:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 4.

Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у програмах навчальних дисциплін на
освітній програмі результатів навчання; вони відповідають студентоцентрованому підходу та принципам
академічної свободи. Поєднання навчання і досліджень реалізується через проведення наукових досліджень
здобувачів, зокрема за зареєстрованою тематикою кафедри, участь у конференціях, семінарах тощо. В ЗВО
належний рівень інформованості здобувачів вищої освіти стосовно освітнього процесу. Усім учасникам освітнього
процесу ОНП своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, змісту, порядку та критеріїв
оцінювання у межах окремих освітніх компонентів. Здобувачі вищої освіти мають можливість розвивати необхідні
компетентності та займатися науковою роботою. НПП підвищують свою кваліфікацію та здійснюють, необхідну для
ефективного функціонування ОНП, методичну і наукову роботу.

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

ЕГ зазначає обмежений рівень участі здобувачів за ОНП "БтаЦІ" в міжнародних проектах, тому рекомендує
приділити цьому особливу увагу в рамках інтернаціоналізації діяльності. Рекомендовано розширити місця
апробації, опублікування результатів наукових досліджень. ЕГ рекомендує посилити навчання та викладання
методами активного навчання, методи розвитку креативності, критичного мислення тощо, оскільки вони додатково
сприятимуть розвитку soft skills, які є затребуваними на ринку праці.

Рівень відповідності Критерію 4.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 4.

ЕГ зазначає, що форми і методи навчання та викладання за ОНП дають можливість здобувачам досягнути
заявлених цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи. Зважаючи на сильні сторони та позитивні практики, а також наведені
рекомендації, ЕГ дійшла висновку, що ОНП "БтаЦІ" загалом відповідає Критерію 4.

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 "БтаЦІ" застосовують такі види контролю: поточний (на аудиторних заняттях, у формі усного опитування
або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, виступів студентів на практичних заняттях,
тестування тощо), модульний (під час засвоєння окремого змістового модуля дисципліни, у формі письмового
опитування або тестування) і підсумковий (у формі екзамену, заліку або диференційованого заліку). Поточний
контроль проводиться на аудиторних заняттях. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої
освіти визначаються викладачем для кожного контрольного заходу, відображаються в ОНП, навчальному плані та
робочій програмі. Під час спілкування зі здобувачами вищої освіти, було встановлено, що форми контрольних
заходів є чіткими, зрозумілими, адже це прописано в робочих програмах дисциплін, індивідуальних планах
здобувачів, а також обговорюється під час першого заняття з викладачем.
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2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності).

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" третього (PhD) рівня підготовки
здобувачів вищої освіти відсутній. Форми, терміни, звітні документи визначено у "Положенні про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук Університету" https://cutt.ly/8t1AoGC. Проміжне
звітування представляє собою подання до відділу аспірантури і докторантури розгорнутого плану дисертації
(одноразово, після 1 семестру), звіту про виконану роботу, витяг із протоколу засідання кафедри відповідно до
встановленого графіка. За результатами проміжного звітування, на підставі рішення засідання кафедри щодо стану
виконання індивідуального плану, аспірант продовжує навчання в аспірантурі. За результатами річного звітування,
яке відбувається на підставі рішення вченої ради НН ІПКВК щодо стану виконання індивідуального плану наукової
роботи та з урахуванням результатів проходження всіх форм поточного та підсумкового контролю, що передбачені
індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії,
наказом ректора, аспірант переводиться на наступний рік навчання. Аспіранти та наукові керівники, під час зустрічі
з відповідними фокус-групами, підтвердили таку процедуру проведення атестації, також ЕГ були надані приклади
звітних документів здобувачів (Додаток 3). Згідно "Порядку проведення попередньої експертизи дисертацій на
здобуття ступеня доктора філософії" https://cutt.ly/etC0oR8, аспіранти, яких переведено на 4 рік навчання мають
пройти процедуру попередньої експертизи дисертації та представити її до захисту згідно "Тимчасового алгоритму
реалізації Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в ХНУМГ імені О.М.
Бекетова" https://cutt.ly/ctC0rmw. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється
постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Успішне виконання аспірантом його індивідуального
навчального плану та індивідуального плану наукової роботи є обов’язковою умовою допуску до захисту.

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.

Основним документом, що регулює процедуру проведення контрольних заходів є "Положення про організацію
освітнього процесу". 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. Під час зустрічі з науковими
керівниками здобувачів (Зустріч 6) було уточнено процедуру проведення контрольних заходів, вони підтвердили
обов'язкову присутність двох екзаменаторів під час проведенням екзаменів/диференційованих заліків у письмовій
формі та/або з використанням системи дистанційного навчання Moodle. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується
рівністю умов для всіх здобувачів, зокрема, складності та кількості завдань, єдиних критеріїв оцінювання і
тривалості контрольних заходів, механізмів підрахунку результатів. Якщо здобувач не погоджується з оцінкою, не
зміг вирішити це питання з екзаменатором, він може звернутися з письмовою апеляцією до директора НН ІПКВК.
Хоч випадків оскарження результатів контрольних заходів, а також випадків конфлікту інтересів під час реалізації
даної ОНП, не було зафіксовано, але механізм врегулювання таких ситуацій прописано в "Положенні про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії" (п.8.3). 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. Загалом аспіранти задоволені формами та процедурами проведення контрольних заходів, з
моніторингом обізнаності здобувачів вищої освіти з критеріями за даною ОНП можна ознайомитись за посиланням
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Новини/Реалізація_PhD-програм.pdf.

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.

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності викладені у "Положенні про систему
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова" (п. 3.10):
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_sistema_yakosti_osviti.pdf та Кодексі
честі Університету:
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Кодекс_честі_ХНУМГ_ім._О.М._Бекетова.pdf. З метою
виконання норм цих документів в Університеті створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності,
якій надається право одержувати і розглядати заяви щодо порушення Кодексу честі та подавати пропозиції
адміністрації Університету (факультетів та інститутів) щодо накладення відповідних санкцій. У своїй роботі комісія
керується Конституцією України, Законом України "Про вищу освіту", Статутом Університету, Концепцією
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національно-патріотичного виховання студентської молоді Університету та іншими чинними нормативно-
правовими актами. Комісія складається з представників різних категорій учасників освітнього процесу, зокрема
представників усіх факультетів. Під час проведення зустрічей було підтверджено, що представники Ради молодих
вчених також входять до складу комісії. Слід відмітити, що в ХНУМГ імені О.М. Бекетова розроблене "Положення
про академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату", в якому, зокрема, описані процедури
запобігання та виявлення плагіату в академічних текстах науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої
освіти, а також відповідальність у випадку порушення академічної доброчесності (проєкт на громадському
обговоренні) https://cutt.ly/JtHhOIT. З березня 2017 року. згідно з угодою між Університетом та ТОВ "Антиплагіат",
перевірка робіт здійснюється в інформаційній системі "Unichek". Згідно з "Порядком проведення попередньої
експертизи дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова":
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Аспірантура/Навчально-
організаційні_заходи/Порядок_проведення_попередньої_експертизи.pdf рукопис дисертації в електронному
вигляді подається на перевірку на ознаки плагіату, не більше як через 10 робочих днів з дня подання роботи НН
ІПКВК формує довідку про результати перевірки на ознаки плагіату. ЕГ було надано результати перевірки роботи на
плагіат за допомогою програми Unichek (Додаток 7). Під час проведення зустрічей було уточнено, що наукова
бібліотека університету також долучається до популяризації академічної доброчесності, адже працює в рамках
проекту УБА "Культура академічної доброчесності: роль бібліотек" (Зустріч 8). А також, під час зустрічі з
викладацьким складом, було повідомлено, що співробітники кафедр періодично приймають участь у семінарах,
присвячених тематиці академічної доброчесності викладання технічних дисциплін (Зустріч 2).

Загальний аналіз щодо Критерію 5:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 5.

Здобувачі третього рівня вищої освіти мають змогу ознайомитися з формами контрольних заходів та критеріями
оцінювання з робочих програм, а також на першому занятті з дисципліни від викладача. Для максимально
об’єктивної оцінки результатів навчання на ОНП запроваджена практика проведення екзаменів/диференційованих
заліків за обов'язкової присутності двох екзаменаторів та/або з використанням системи дистанційного навчання
Moodle. Особа, яка не погоджується з виставленою оцінкою, має змогу подати апеляцію. В ЗВО діє ефективна
система популяризації академічної доброчесності. Для аналізу академічних текстів на плагіат застосовується
програма Unichek. За потреби створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності, якій надається
право одержувати і розглядати заяви щодо порушення Кодексу честі та подавати пропозиції адміністрації
Університету (факультетів та інститутів) щодо накладення відповідних санкцій.

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

Діючі нормативні документи, на момент роботи ЕГ, забезпечують не в повному обсязі регулювання дотримання
академічної доброчесності та несення відповідальності у разі порушень щодо всіх учасників процесу. Затвердження
"Положення про академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату", яке знаходиться на
громадському обговоренні, стане ще одним інструментом протидії порушенням академічної доброчесності.

Рівень відповідності Критерію 5.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 5.

Враховуючи те, що процедури проведення контрольних заходів забезпечують максимальну об'єктивність та
прозорість, а також наявні поступові зважені кроки до імплементації політики академічної доброчесності у
внутрішню культуру якості, ЕГ прийшла до рішення що ОНП відповідає 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.

Викладання дисциплін освітньо-наукової програми здійснюється науково-педагогічними працівниками,
професіональні навики яких відповідають вимогам п.п.28-30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності,
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затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 (зі змінами згідно постанов КМУ № 347 від 10.05.2018 та №
180 від 03.03.2020). Це підтверджено інформацією про викладачів дисциплін ОНП та їх показників активності, яка
є на сайті кафедри будівельних конструкцій
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/Таблиця_2._Інформація_про_викладачів.pdf, а також на зустрічі з
фокус-групами (Зустрічі 2, 4 та 6). Відповідно до цієї інформації, викладачі дисциплін ОНП мають відповідний
науково-педагогічний стаж, методичні посібники, підручники, монографії, наукові статті у фахових виданнях
України та закордоном, статті що індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus або Web of
science, стажування та підвищення кваліфікації за останні 5 років, яке проводиться згідно "Положення про
підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підвищення_кваліфікації_стажув
ання_НПП_ХНУМГ_ім._О.М._Бекетова_compressed.pdf. Ця інформація підтверджує можливість створення для
цієї спеціальності разової спеціалізованої вченої ради, а перелік штатних працівників для такої ради, наведений на
сайті кафедри будівельних конструкцій
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Перелік_штатних_НПП_для_формування_разових_спец._в
чених_рад_зі_спеціальності_192_Будівництво_та_цивільна_інженерія_станом_на_01.09.2020.pdf. Атестація
аспірантів здійснюється згідно "Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підготовку_здобувачів_вищої_ос
віти_ступеня_доктора_філософії_та_доктора_наук.pdf, де передбачено створення разової спеціалізованої вченої
ради, та тимчасового алгоритму реалізації "Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії в ХНУМГ ім.О.М.Бекетова" https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Аспірантура/Навчально-
організаційні_заходи/Алгоритм_присудження_доктора_філософії.pdf.

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

Конкурс на вакантні посади науково-педагогічних працівників проводиться згідно "Положення щодо конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНУМГ ім. О.М. Бекетова"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/положення_2020.pdf конкурсною комісією,
рішення якої затверджується вченою радою університету після розгляду претендентів шляхом таємного
голосування. Відповідно до цього "Положення.." претенденти на заміщення посад науково-педагогічних
працівників за своїми професійними, кваліфікаційними та моральними якостями мають відповідати вимогам щодо
науково-педагогічних працівників, встановленими Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", та умовам
оголошеного конкурсу. У відомостях про самооцінювання освітньої програми наведено, що під час конкурсного
відбору викладачів ОНП розглядаються такі критерії: спеціальність та кваліфікація за вищою освітою; спеціальність
захисту дисертації; назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання; кількість і якість показників активності
викладача; рівень публікаційної активності; Soft skills; наявність відповідного стажування та підвищення
кваліфікації. Наявність таких критеріїв є позитивним показником, але у такому явному вигляді ці критерії, нажаль,
не прописані у "Положенні щодо конкурсного відбору ..". До того ж бажано, щоб ці критерії мали б рейтингову
шкалу, що дозволить зменшити суб’єктивну оцінку при конкурсному відборі науково-педагогічних працівників. В
університеті існує "Стандарт ДВНЗ "ХНУМГ ім. О.М.Бекетова" РНППП-17. Рейтингування науково-педагогічних
працівників та підрозділів".
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Стандарт_ДВНЗХНУМГ_ім.О.М._Бекетова_Рейтин
гування_науково-педагогічних_працівників_та_підрозділів.pdf. Це документ, метою якого, крім іншого, є
забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання діяльності кожного науково-педагогічного працівника та
структурного підрозділу університету, і він дозволяє об’єктивно оцінювати науково-педагогічного працівника, у
тому числі при конкурсному відборі, але положення цього стандарту, на нашу думку, ніяк не враховуються у
"Положенні щодо конкурсного відбору .." та на нього не було посилань при зустрічах з фокус-групами.

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

В ході акредитації освітньої програми була встановлена тісна співпраця університету з багатьма роботодавцями, які
представляють будівельні, проектні та наукові організації і міську раду Харкова. На сайті кафедри будівельних
конструкцій є перелік організацій-партнерів, серед яких є як діючі, так і потенційні роботодавці
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/partnery. На зустрічі 7 було підтверджено що до організації та реалізації
освітнього процесу були залучені представники присутніх на цій зустрічі роботодавців: ПрАТ "Харківський
ПромбудНДІпроект", ТОВ "Жилбуд 2", департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради. Зі слів
ректора університету, пана В.М. Бабаєва, представники роботодавців є членами Наглядової ради університету і
приймають активну участь при розгляді освітніх програм з пропозиціями, щодо врахування інтересів роботодавців
при підготовці здобувачів різного рівня освіти. Аспіранти та викладачі кафедр проходять практику та підвищення
кваліфікації на підприємствах роботодавців, в свою чергу провідні фахівці роботодавців приймають участь в
освітньому процесі. Як приклад, головний інженер ПрАТ "Харківський ПромбудНДІпроект" є, за сумісництвом,
викладачем на кафедрі будівельних конструкцій. Науково-педагогічні працівники кафедр за необхідності
використовують лабораторії ПрАТ "Харківський ПромбудНДІпроект" та ТОВ "Жилбуд 2" для виконання досліджень,
в той же час лабораторії університету використовуються для вирішення завдань роботодавців. На зустрічі з
представниками Ради молодих вчених (зустріч 5) було вказано, що роботодавці залучаються для модернізації
лабораторій університету. Ректор університету підтвердив, що університет виступає роботодавцем для здобувачів

Сторінка 16



рівня доктора філософії, яких залучають до наукової і викладацької роботи, як в процесі підготовки дисертації, так і
на постійній основі, після її захисту. Університет, за словами ректора, є членом асоціації роботодавців, що теж
позитивно впливає на ефективну і плідну співпрацю університету та роботодавців. Ще одним з напрямків співпраці
університету з роботодавцями є залучення провідних науково-дослідних інститутів до аналізу та рецензування
освітніх програм https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Аспірантура/Освітньо-
наукові_програми/Рецензії_роботодавців/192/Рецензія_2.pdf,
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/Рецензія_1_compressed.pdf. На сайті кафедри будівельних
конструкцій існують форми для прямого та зворотного зв’язку між здобувачами та роботодавцями для врахування
потреб ринку, врахування пропозицій роботодавців при модернізації освітніх процесів
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPvAToCmJTy4Kzvq8JeS6nldrtdIjEPbidElzu-oh3cH1r9w/viewform?
vc=0&c=0&w=1, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScihYtp9AnF7HMm4Qy1_Dos_7pjy6N-QLG7SGMAkgv-
s_Mc2g/viewform?vc=0&c=0&w=1.

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

В першу чергу слід відмітити, що багато викладачів університету є не тільки високопрофесійними викладачами, а
також мають великий досвід у практичній роботі, яка відображається у впровадженні наукових досліджень в реальні
будівельні проекти. Це, в першу чергу, відноситься до завідувача кафедри будівельних конструкцій д.т.н. проф. В.С.
Шмуклера, який, крім іншого, має сертифікати провідного експерта та провідного інженера-проектувальника.
Завідувач кафедри механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології, д.т.н. О.В. Кічаєва є членом Асоціації
експертів будівельної галузі України, Міжнародної організації з механіки ґрунтів та геотехнічного будівництва. Вона
має сертифікат експерт з технічної експертизи будівель та споруд. Великий досвід практичної роботи мають і інші
викладачі. Практичні результати впровадження їх наукових досліджень представлені на сайті кафедри будівельних
конструкцій. https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/nauka/zaversheni-naukovi-doslidzhennia. Свій багатий
практичний досвід передає здобувачам і головний інженер ПрАТ "Харківський ПромбудНДІпроект", який за
сумісництвом є викладачем на кафедрі будівельних конструкцій. Необхідно відзначити тісну співпрацю
університету з професіоналами-практиками, роботодавцями та їх домовленості щодо співучасті у розвитку освітніх
процесів.

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

Аналіз представленої інформації показує, що в університеті існує система, яка сприяє професійному розвитку
науково-педагогічних працівників. В університеті розроблено та діє "Положення про підвищення кваліфікації та
стажування науково-педагогічних працівників", яке стимулює професійний розвиток працівників відповідно до
державної політики у сфері освіти і забезпечення якості освіти
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підвищення_кваліфікації_стажув
ання_НПП_ХНУМГ_ім._О.М._Бекетова_compressed.pdf. Також в університеті діє "Стандарт ДВНЗ "ХНУМГ ім.
О.М.Бекетова" РНППП-17. Рейтингування науково-педагогічних працівників та підрозділів".
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Стандарт_ДВНЗХНУМГ_ім.О.М._Бекетова_Рейтин
гування_науково-педагогічних_працівників_та_підрозділів.pdf, згідно якого розроблені рейтингові показники
науково-педагогічних працівників та методика автоматичного рейтингового оцінювання. В університеті діє
"Положення про преміювання за досягнення високого рівня оприлюднення результатів наукових досліджень"
https://cutt.ly/atX9A00, що стимулює наукову активність працівників. Це було підтверджено на зустрічі з
адміністративним персоналом та допоміжними підрозділами (Зустріч 8). Розвитку науково-педагогічних
працівників сприяє і центр підвищення кваліфікації https://cpk.kname.edu.ua/index.php/uk/ при якому діють курси
підготовки викладачів "Теорія і практика роботи в Moodle", курси іноземних мов. Наукова бібліотека університету
https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/ надає можливість доступу до національних та міжнародних електронних
ресурсів, у тому числі до базами даних Scopus та Web of Science, що також ефективно сприяє професійному розвитку
працівників.

6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.

Для стимулювання розвитку викладацької майстерності Положенням про вчену раду університету передбачено
присудження звань "Почесний доктор", "Почесний професор", "Заслужений професор", "Заслужений викладач",
"Заслужений працівник" Харківського національного університету міського господарства імені. О.М. Бекетова.
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_vchena_rada.pdf. Званням "Заслужений
професор" нагороджено завідувача кафедри будівельних конструкцій В.С. Шмуклера. Крім того, в університеті
запроваджена рейтингова оцінка науково-педагогічних працівників та підрозділів, за результатами якої, у разі
перемоги, за наказом ректора, виплачується грошова винагорода.
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Загальний аналіз щодо Критерію 6:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 6.

Професійна та академічна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації ОНП "БтаЦІ" відповідає цілям і
програмним завданням освітньої програми. Сильними сторонами ОНП є реальна співпраця та залучення
представників роботодавців з досвідом практичної діяльності, до викладання дисциплін ОНП, професійного
спрямування. Позитивним є можливість науково-педагогічних працівників проходити підвищення кваліфікації на
підприємствах партнерів-роботодавців. Також до позитиву слід віднести і розвинену систему оцінки та
стимулювання професійної діяльності і матеріального заохочення науково-педагогічних працівників університету. В
університеті діє прозора система обрання працівників на відповідні посади на конкурсній основі, з урахуванням
показників їх професійної діяльності.

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

Під час конкурсного відбору викладачів ОНП розглядаються такі критерії: спеціальність та кваліфікація за вищою
освітою; спеціальність захисту дисертації; назва та профіль кафедри, за якою надано вчене звання; кількість і якість
показників активності викладача; рівень публікаційної активності; Soft skills; наявність відповідного стажування та
підвищення кваліфікації. Ці критерії не прописані у "Положенні щодо конкурсного відбору ..". До того ж бажано,
щоб ці критерії мали б рейтингову шкалу, що дозволило б зменшити суб’єктивну оцінку при конкурсному відборі
науково-педагогічних працівників.

Рівень відповідності Критерію 6.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 6.

Оцінка людських ресурсів, задіяних при реалізації освітньої програми є позитивною. Багато системних елементів та
положень забезпечують професійний розвиток науково-педагогічного персоналу, а активна співпраця з
роботодавцями сприяє розвитку практичних навичок у здобувачів та викладачів. Відмічені зауваження при
підготовці здобувачів третього (освітньо наукового) рівня є несуттєвими і в подальшому можуть бути враховані.
Освітньо-наукова програма відповідає 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.

Матеріали та інформація на сайтах кафедр університету свідчать про наявність інфраструктури, матеріально-
технічного та інформаційного забезпечення для реалізації програмних цілей ОНП. Підтвердженням цього є
наявність на кафедрі будівельних конструкцій навчально-наукового полігону та галузевої науково-дослідної
лабораторії з обстеження та випробування будівельних конструкцій та матеріалів, що має сертифікат відповідності
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/materialno-tekhnichna-baza. Також ця кафедра має спеціалізовану
комп’ютерну лабораторію, яка оснащена 14 одиницями ПК та ліцензованими програмами ЛІРА версія 10.6”,
конфігурація FULL, Office 365, PTV Visum, MS Project 2016. Учбові лабораторії є також на інших кафедрах
університету, залучених до реалізації ОНП: кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології
https://mgf.kname.edu.ua/index.php/uk/o-kafedre/ materialno-tekhnichna-baza, кафедри водопостачання,
водовідведення і очищення вод https://vvov.kname.edu.ua/index.php/uk/ pro-kafedru/materialno-tekhnicheskaya-baza,
кафедри нафтогазової інженерії і технологій (Додаток 5). Навчальні приміщення для викладання дисциплін ОНП
оснащені засобами візуалізації та комп’ютерною технікою, з встановленим прикладним програмним
забезпеченням. Досягненню визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання сприяє
наукова бібліотека університету https://library.kname.edu.ua/index.php/uk/, яка надає можливість доступу до
національних та міжнародних електронних ресурсів, у тому числі до баз даних Scopus та Web of Science. Читальна
зала бібліотеки оснащена комп'ютерами (Зустріч ознайомлення з МТБ) з відповідним програмним забезпеченням,
сучасною фаховою літературою та періодичними виданнями, спеціалізованими програмами доступу до
нормативних документів (Будстандарт), до бази патентів, що було підтверджено на зустрічі з фокус-групою (Зустріч
8). В університеті діє система дистанційного навчання Moodle. Підтримання та експлуатацію матеріально-технічної
бази університет в основному виконує за рахунок своїх фінансів, іноді із залученням партнерів для проведення
модернізації обладнання лабораторій. В університеті діє "Положення про навчально-методичне забезпечення
освітніх програм"
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https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/2015_05_20_Nakaz_KHNUMG_143-
01_Pro_MKD_.pdf. Відповідно до цього положення в університеті розроблено навчально-методичні комплекси –
система нормативних документів, навчально-методичних матеріалів, засобів контролю яка забезпечує можливість
здобувачам опановувати елементи освітньої програми відповідно до розробленої викладачем технології навчання.
Фінансові ресурси ОНП забезпечуються відповідно до "Фінансового звіту"
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Zviti/звіт_кориг_compressed.pdf.

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.

Викладачі, аспіранти та студенти університету мають вільний та безоплатний доступ до аудиторій, лабораторної
бази, бібліотеки та іншої інфраструктури університету. Також здобувачі мають вільний та безоплатний доступ до
інформаційних ліцензованих ресурсів (PTV Visum, Office 365, R-project, корпоративна інформаційна система,
Moodle). НТБ безоплатно забезпечує викладачів та здобувачів вищої освіти необхідними навчальними та науковими
матеріалами, інформація про які міститься в електронному каталозі. Усі викладачі та здобувачі вищої освіти
безоплатно забезпечені доступом до корпоративної е-пошти. В університеті існує патентний відділ, співробітники
якого проводять безоплатні консультації щодо підготовки патентів, а оплата за подання заявки, публікації та
підтримання першого року дії патенту проводиться за рахунок університету (Зустріч 8). Як приклад того, що
університет турбується про своїх співробітників і сприяє їх ефективній і творчій роботі, в інфраструктурі закладу
створено перший серед ЗВО Харківського регіону Центр розвитку для дітей, головна мета: сприяння та підтримка
сприятливих умов для гармонійного поєднання навчання здобувачів та професійної діяльності викладачів з
родинними обов’язками з догляду за дітьми дошкільного віку. У Дитячому центрі, діють кімната, де викладачі та
здобувачі можуть залишати своїх дітей на певний час. Діяльність цього центру практично підтримується за рахунок
профспілки. Це було озвучено як на зустрічі з представниками Ради молодих вчених, так і на зустрічі з
адміністративним персоналом (Зустрічі 5 та 8).

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 освіти. Аналіз зустрічей у фокус-групах з
адміністрацією та співробітниками університету свідчить, що навчальні та адміністративні приміщення
відповідають вимогам техніки безпеки та забезпечують умови життєдіяльності щодо освітлення, теплового та
повітряного режиму, проведення технологічних процесів у спеціалізованих лабораторіях. В університеті
проводиться профілактична та роз’яснювальна робота щодо безпечного поводження під час освітнього процесу. У
структурі університету функціонує адміністративно-господарська частина, до складу якої входять відділи з охорони
праці, матеріально-технічного забезпечення, капітального ремонту та інш https://ahch.kname.edu.ua/index.php/uk/.
Діяльність цих відділів направлена на забезпечення і виконання комплексних заходів щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони
праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань тощо. Згідно переліку робіт з
підвищеною небезпекою щорічно проводиться навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які
залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки. Для усіх співробітників проводяться інструктажі з охорони
праці, навчання та перевірка знань. Позитивна робота в цьому напрямку підтверджена і в щорічному за 2019 р. звіті
ректора університету https://www.kname.edu.ua/images/Files/Zviti/звіт_за_2019.pdf. Згідно звіту ректора в
університеті щорічно проходять обов’язковий періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на роботах зі
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також віком до 21 року. На зустрічі 8 було підтверджено, що поряд з
університетом функціонує 20-а студентська лікарня, де здобувачі можуть проходити медичний огляд на безоплатній
основі. У тій же лікарні, за необхідності, здобувачі проходять медичний огляд щодо психічного здоров'я. На
сьогодні, у зв'язку з ситуацією із захворюванням на COVID-19, в університеті на факультетах та у лікарні призначені
відповідальні особи, які організовують підтримку здобувачів, що захворіли.

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

Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою та інших здобувачів
забезпечується різноманітними підрозділами університету (ректорат, деканат, профспілкові організації, Рада
молодих вчених та ін.). У складі Колективного договору університету підписана Колективна Угода між Ректоратом
та Первинною профспілковою організацією студентів, в якій прописані зобов’язання щодо соціального захисту
здобувачів https://cutt.ly/mtAq3Uw. Наприклад, в цій Угоді підтверджено перевагу випускникам аспірантури серед
осіб, що приймаються вперше на посади науково-педагогічних працівників без наукового ступеня або вченого
звання. Співробітниками випускної кафедри та інших кафедр, задіяних в ОНП, провадиться інформаційна та
консультативна підтримка здобувачів щодо організації освітнього процесу. Значну роль в цьому також відіграють
наукові центри, створені в університеті: центр Міжнародної діяльності та освіти https://ird.kname.edu.ua/; центр
підвищення кваліфікації https://cpk.kname.edu.ua/index.php/uk/; центр технологій дистанційного навчання
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https://cdo.kname.edu.ua/ інші університетські центри. У профкомі студентів здобувачі можуть отримувати
безоплатні юридичні консультації https://ps.kname.edu.ua/index.php/uk/sotsialne/yurydychni-konsultatsii. В
університеті функціонують міжнародні Українсько-Ліванський та Українсько-Арабський культурно-освітні центри.
Основними завданнями цих центрів є інформаційно-консультаційна та організаційна підтримка здобувачів вищої
освіти з арабських країн, які навчаються в університеті, сприяння організації і проведенню наукових конференцій та
семінарів, популяризація закладу та спеціальності за кордоном, та ін.
https://www.kname.edu.ua/images/Images/Osv_centers/Арабський_центр.jpg. Більш детально про консультаційну та
соціальну підтримка іноземних здобувачів ЕГ дізналася на відкритій зустрічі з деканом факультету по роботі з
іноземними студентами. На зустрічі з аспірантами та представниками Ради молодих вчених (Зустрічі 3 та 5) була
позитивно оцінена організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка з боку університету, хоча
побажання щодо покращення також були висловлені.

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

На зустрічі з адміністрацією (Зустріч 1) ректор університету розповів про значну роботу, яка проводиться в
університеті щодо забезпечення умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. В
університеті була розроблена програма, відповідно до якої у 2018-2019 роках була виконана система засобів
орієнтації та інформаційної підтримки осіб з особливими освітніми потребами: вхідна зона облаштована пандусом з
двобічною огорожею; у центральному корпусі відповідно адаптовані сходи та ліфтовий вузол; виконано тактильні
інформаційні покажчики та візуальні елементи доступності (піктограми, інформаційне табло з тактильним
графічним планом університету та дублюючим шрифтом Брайля) та інш. Це все було підтверджено
відеоматеріалами (Зустріч ознайомлення з МТБ). Для зручності пересування осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп, та забезпечення їх доступності до аудиторій і лабораторій університету затверджено порядок
супроводу осіб з інвалідністю https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/МОН_наказ_389-
01.pdf. В університеті розроблено плани щодо подальшої адаптації університету до потреб осіб з інвалідністю. За
словами начальника навчально-методичного відділу (Зустріч 8), яким було підтверджено постійне пристосування
інфраструктури університету для осіб з особливими освітніми потребами, в університеті на сьогодня вчаться 4 такі
особи на бакалаврському рівні освіти. Для таких осіб ще у 2018 році були запроваджені дві дистанційні освітні
програми навчання.

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 і процедури вирішення конфліктних ситуацій в університеті регулюються нормативно-правовими
документами: Кодексом честі, Положенням про комісію з етики та академічної доброчесності
https://www.kname.edu.ua/index.php/головна/нормативна-база. Крім того в університеті розроблена
антикорупційна програма та план заходів спрямованих на запобігання корупції
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Official_info/Antikorupciyna_programma_HNUMG/11_12_2019/Антикор_про
грама_універ.pdf. 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/НАКАЗ_Про
_утворення_комісії_затвердж_положення_з_оцінки_крупц_ризиків.pdf. Спеціальне опитування щодо випадків
дискримінації та сексуальних домагань у аспірантів не проводились. Але подання скарг та розгляд неетичних
випадків, зокрема, сексуальних домагань та дискримінації, чітко регулюється п. 5 “Положення про комісію з питань
етики та академічної доброчесності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова”
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/pologennya_pro_komisiyu_etiki.pdf. На даний
момент випадків сексуальних домагань та дискримінації на даній ОНП не було. Анкетування з питань корупції
останній раз проводилось серед студентів та аспірантів в лютому-березні 2020 року. У кожній анкеті було
наголошено про необхідність звернення з подібних випадків до ректорату Університету. Далі результати даного
опитування були опрацьовані на робочих зустрічах адміністрації ЗВО з деканами/директорами факультетів. Анкети
опитаних осіб зберігаються у адміністрації ЗВО, викладачі на мають до них доступу. На запит гаранта ОНП
адміністрація ЗВО надала нам фото зразків даних анкет (Додаток 4). На даний момент випадків корупції на даній
ОНП не було. В рамках реалізації політики гендерної рівності та антидискримінації в освіті на виконання п'ятої цілі
Сталого розвитку за ініціативою Гендерного центру університету https://gc.kname.edu.ua/ створено Центр розвитку
для дітей, головною метою якого є сприяння та підтримка сприятливих умов для гармонійного поєднання навчання
здобувачів та професійної діяльності викладачів (чоловіків та жінок) з родинними обов’язками з догляду за дітьми
дошкільного віку.

Загальний аналіз щодо Критерію 7:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 7.
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До сильних сторін слід віднести наявність відповідних матеріально-технічних ресурсів (лабораторії, обладнання,
науково-технічна бібліотека, патентний відділ та інш.), які сприяють досягненню визначених цілей та програмних
результатів навчання за ОНП. Інформаційне середовище університету на безоплатній основі забезпечує доступ до
системи підтримки навчального та наукового процесів, комп’ютерної мережі та Wi-Fi покриття. До позитивних
практик слід віднести можливість проходження здобувачами безоплатного медичного огляду, а також наявність
центру розвитку дітей, який дозволяє поєднувати навчання здобувачів з доглядом за їх дітьми. В університеті
створено багато наукових центрів, які проводять інформаційну та консультативну підтримку здобувачів щодо
організації освітнього процесу. Також до позитивної практики слід віднести і діючу програму щодо забезпечення
умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами. В університеті створена
нормативно-правова база для практичного вирішення конфліктних ситуацій, а також розроблена та діє
антикорупційна програма та план заходів спрямованих на запобігання корупції.

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

Серед слабких сторін слід відмітити дещо застаріле лабораторне обладнання, яке хоч і знаходиться у робочому стані,
але бажано в подальшому проведення його оновлення.

Рівень відповідності Критерію 7.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 7.

Оцінка освітнього середовища та матеріальних ресурсів, задіяних при реалізації ОНП "БтаЦІ" є позитивною. Аналіз
під критеріїв Критерію 7 показує, що створена в університеті система підтримки, інформаційного та навчально-
методичного забезпечення, сприятливих та безпечних умов для науково-практичної роботи здобувачів сприяє
досягненню визначених освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання. Відмічені зауваження є
несуттєвими і на даному етапі не впливають на реалізацію ОНП, яка на нашу думку відповідає критерію 7.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми:

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

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП "БтаЦІ" регулюються
"Положенням про освітні програми":
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Про_освітні_програми_2019.pdf. Перегляд освітніх
програм здійснюється щорiчно на пiдставi результатів монiторингу, опитувань та/або інших форм отримання
зворотного зв'язку вiд здобувачiв вищоi освiти, роботодавцiв, випускників та науково-педагогiчних працiвникiв. В
результатi перегляду освітньої програми складається мотивований висновок щодо розвитку освітньої програми та,
за необхiдностi, внесення змiн до освітньої програми i навчального плану (Додаток 1).

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

Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми як партнери.
Однією з причин перегляду ОНП в 2019 році стало внесення пропозицій здобувачів щодо можливості проходження
ними науково-педагогічного практикуму, для забезпечення розвитку професійно-педагогічних компетентностей, та
збільшення кількості вибіркових компонентів, які б враховували дослідницькі інтереси аспірантів різних наукових
напрямів кафедр за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Зустріч 3 зі здобувачами). Також, під
час спілкування зі здобувачами, було повідомлено, що зазвичай після закінчення курсу дисципліни, викладачі
проводять опитування щодо задоволеності методами викладання, що вказує на безпосереднє залучення здобувачів
до покращення якості освіти. На початку навчання та по закінченні освітньої частини навчання представники Ради
молодих вчених проводять власні опитування щодо задоволеності здобувачів організацією та змістовністю
навчального процесу, а також вносять свої пропозиції щодо покращення освітнього середовища, зокрема
облаштування лабораторій для проведення досліджень молодими науковцями. (Зустріч 5).
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3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.

У липні 2019 року у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відбулася
зустріч із представниками ТОП-менеджменту провідних будівельних корпорацій Харківської області, протягом
даної зустрічі були обговорені деякі питання щодо удосконалення освітніх програм та перспектив наукового
співробітництва між членами кафедри (співробітниками, аспірантами) та представниками запрошених підприємств
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/112-innovatsiji-v-osvti. Під час зустрічі з роботодавцями, було підтверджено їх
активну взаємодію з університетом, вони є членами Наглядової ради університету, а також приймають участь в
удосконаленні ОНП, зокрема, вони вносили пропозиції щодо введення нових вибіркових дисциплін (Зустріч 6).
Роботодавців запрошують на засідання кафедри під час перегляду ОНП, вони позитивно оцінюють мету, зміст, а
також складову ОНП, що засвідчують надані ЕГ протоколи та рецензії (Додаток 1).

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

В університеті наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників,
важливим елементом даної системи є взаємодія з Асоціацією випускників, студентів і друзів Харківського
національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова https://alumni.kname.edu.ua. Результати
проведених Асоціацією опитувань, анкетувань та співбесід дає важливі дані для удосконалення освітніх програм.
Також слід відмітити, що багато з випускників (попередніх програм) працює та викладає на кафедрі (Зустрічі 4 та 6).
Є також здобувач за даною ОНП, яка паралельно з навчанням працює в деканаті та в майбутньому розглядається
можливість включення її до складу НПП кафедри (Зустрічі 3 та 6).

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

Здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
забезпечується всіма підрозділами, розподіл функціональних обов’язків, повноважень та прав цих підрозділів
викладені у відповідних документах, які розміщені на сайті університету. Під час проведення експертизи, ЕГ змогла
пересвідчитись у тісній взаємодії підрозділів між собою (Зустріч 8). Відповідальність щодо забезпечення якості на
третьому освітньо-науковому рівні, в першу чергу покладені на НН ІПКВК, адже в їх обов'язки входить аналіз та
погодження освітніх програм на третьому освітньо-науковому рівні, контроль виконання індивідуальних планів
здобувачів, опитування аспірантів (з результатами можна ознайомитись за посиланням
https://ipkvk.kname.edu.ua/images/files/Новини/Реалізація_PhD-програм.pdf), контроль дотримання норм
академічної доброчесності. А також на кафедри, які безпосередньо відповідають за розробку та удосконалення
освітньої програми та її компонентів, опитування здобувачів щодо задоволеності методами викладання, робота зі
стейкхолдерами, популяризація та дотримання академічної доброчесності. Моніторинг ОНП здійснюють за
допомогою опитувань здобувачів, роботодавців та відгуків стейкхолдерів
(https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Результати_опитування_аспірантів_червень_2020.pdf,
Додаток 2); аналізу результатів оцінювання досягнень аспірантів; порівняння з ОНП інших ЗВО. На підставі
результатів поточного моніторингу робоча (проектна) група здійснює оновлення ОНП.

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

Акредитація ОНП "БтаЦІ" проводиться вперше. В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у 2019/2020 навчальному році було
здійснено акредитаційні експертизи освітніх програм другого (магістерського) рівня: - 0177(А-19-0200-177)
"Комп’ютерні науки" - 0178(А-19-0201-178) "Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток"
- 0179(А-19-0202-179). "Садово-паркове господарство" за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство.
Зауваження і рекомендації за цими справами стосувались в основному конкретних ОП. Щодо питань, що стосуються
ЗВО: - відсутність оприлюднених документів щодо вирішення ситуацій, пов’язаних з врегулюванням конфліктів
щодо сексуальних домагань та дискримінації - цими питаннями опікується Комісія з питань етики та академічної
доброчесності, яка керує подання скарг та розгляд неетичних випадків, зокрема, сексуальних домагань та
дискримінації, чітко регулюється п. 5 "Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова", яке розміщено на головному сайті Університету в розділі "Нормативна база". На даний момент
випадків сексуальних домагань та дискримінації на даній ОНП не було. - забезпечення доступності до інформації
щодо рейтингування діяльності НПП - наразі на сайті інформацію розміщено за посиланням
https://www.kname.edu.ua/index.php/освіта/якість-освіти-в-університеті/рейтингування-нпп.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, яка сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП, яка базується на
популяризації академічної доброчесності та використанню відповідних технологічних рішень як інструментів
протидії порушенням академічної доброчесності. Серед співробітників ЗВО є представники національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти, в останній час розроблено та оновлено багато положень та механізмів, що
сприятимуть розвитку освітньої діяльності, з урахуванням необхідності залучення усіх стейкхолдерів до цього
процесу. При проведенні зустрічей, ЕГ відмітила зацікавленість та готовність усіх членів академічної спільноти до
удосконалення та спільного вирішення питань задля досягнення підвищення якості освіти.

Загальний аналіз щодо Критерію 8:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 8.

Тісна взаємодія всіх підрозділів, що залучені до реалізації ОНП "БтаЦІ", залучення всіх стейкхолдерів освітнього
процесу до перегляду ОНП та її компонентів, а також розроблені складові внутрішньої системи забезпечення якості
закладу вищої освіти забезпечують вчасне реагування на виявлені недоліки та постійне удосконалення ОНП. ЕГ
відмітила прагнення всіх членів академічної спільноти до постійного розвитку та удосконалення.

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

На думку ЕГ, система забезпечення внутрішньої якості освіти в ЗВО знаходиться на етапі становлення та
відпрацювання, деякі положення знаходяться на етапі обговорення, сторінка зворотнього зв'язку від стейкхолдерів
діє віднедавна, тому наголошуємо на важливості практичного дотримання пунктів розроблених положень.

Рівень відповідності Критерію 8.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 8.

В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова послідовно дотримуються процедури розроблення та періодичного перегляду ОНП. ЕГ
відмітила тісну взаємодію підрозділів ЗВО між собою, врахування побажань стейкхолдерів освітнього процесу при
перегляді ОНП, вчасне реагування на виявлені недоліки в освітній діяльності, тому ЕГ визначила відповідність ОНП
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.

На офіційному сайті ХНУМГ ім. О.М. Бекетова https://www.kname.edu.ua, в розділі "Нормативна база", у вільному
доступі є всі необхідні документи, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, а також
публічна інформація, яка вимагається законодавством. Зокрема, права та обов’язки аспірантів керуються
"Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук", яке можна знайти
за посиланням:
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_про_підготовку_здобувачів_вищої_ос
віти_ступеня_доктора_філософії_та_доктора_наук.pdf. Всі документи є чіткими і зрозумілими.

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.

Освітня програма була затверджена в 2016 році у встановленому порядку, який на той момент не вимагав її
оприлюднення на сайті, проте зараз сама освітня програма, а також оновлена освітньо-наукова програма 2019 року
оприлюднені на сайті https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/osvitni-prohramy/2-uncategorised/101-tretij-
osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti. Також там розміщено форми зворотнього зв’язку для аспірантів і
роботодавців. Інформація про окремі компоненти розмішена за посиланням
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/dystsypliny-praktychna-pidhotovka-i-kvalifikatsiina-robota/2-
uncategorised/104-tretij-osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti-2.

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.

Н а офіційному сайті кафедри будівельних конструкцій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/osvitni-prohramy/2-uncategorised/101-tretij-osvitno-naukovij-riven-
vishchoji-osviti викладено опис ОНП, що акредитується, 2016 року набору, а також оновлена ОНП 2019 року. В ОНП
наведена вся необхідна інформація, включаючи цілі, загальні та фахові компетентності, очікувані результати
навчання, освітні компоненти. Робочі програми дисциплін викладено за посиланням
https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/dystsypliny-praktychna-pidhotovka-i-kvalifikatsiina-robota/2-
uncategorised/104-tretij-osvitno-naukovij-riven-vishchoji-osviti-2, структура та зміст робочих пограм відповідає
нормативним вимогам. За посиланням https://erp.kname.edu.ua/ розміщено інформацію про розклад та робочий
план по семестрам.

Загальний аналіз щодо Критерію 9:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 9.

Офіційний сайт ХНУМГ ім. О.М. Бекетова сучасний, має зручну навігацію, містить всю необхідну інформацію, що
стосується учасників освітнього процесу та реалізації освітньої програми. В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова розроблена
автоматизована електронна система розкладу для студентів/аспірантів/викладачів. Перевагою даної системи є
можливість роботи з електронним документообігом та можливість формування автоматичних оголошень. Завдяки
розміщенню робочих програм на сайті кафедри усі стейкхолдери можуть ознайомитися з результатами навчання,
змістом навчальної програми, рекомендованою літературою, методами і критеріями оцінювання.

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

ЕГ рекомендує звернути увагу на своєчасність розміщення інформації на сайті, зокрема, що стосується перегляду
ОНП та отримання пропозицій та зауважень від стейкхолдерів, а також можливості розробки та розміщення
силабусів дисциплін, адже така подача інформації, на думку ЕГ, є більш легкою для сприйняття здобувачами вищої
освіти. Враховуючи активну наукову та громадську діяльність співробітників кафедри, рекомендуємо оновити
профілі викладачів, розмістивши актуальну інформацію щодо публікацій, участі у конференціях, контактні дані,
тощо.

Рівень відповідності Критерію 9.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 9.

Всі необхідні документи розміщено на веб-сайті університету, який має зручну навігацію, розроблена
автоматизована електронна система розкладу для студентів/аспірантів/викладачів. Загальний рівень ОНП
відповідає Критерію 9.

Критерій 10. Навчання через дослідження:
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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 "БтаЦІ" розроблена у відповідності до п. 27 Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 р. "Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти". Він
відповідає комплексно науковим, дослідницьким інтересам здобувачів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна
інженерія". ОНП передбачає відведення кредитів ЄКТС для вільного вибору дисциплін аспірантами відповідно до їх
наукових інтересів. Здобувачі можуть вибирати будь-які дисципліни з загально-університетського кошика
дисциплін. Відповідно до ОНП є можливість аспірантам індивідуально обирати до списку вибіркових компонент
одну з навчальних дисциплін з каталогу курсів інших ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Обов'язкові навчальні дисципліни також зорієнтовані на відповідність науковим інтересам аспірантів. Наприклад,
дисципліна "Експериментальні методи дослідження і математична обробка результатів експерименту в галузі
будівництва та цивільної інженерії" реалізується в обсязі 8 кредитів ЄКТС. Результати засвоєння дисципліни
дозволяють аспіранту навчитися методиці планування експерименту, складати факторні плани, складати системи
базисних функцій, виконувати аналіз параметрів регресійної моделі, володіти методикою верифікації результатів
досліджень, мати навички патентування. В ХНУМГ ім. О.М. Бекетова достатньо розвинена матеріально-технічна
база для проведення експериментальних досліджень. Для формування широкого світогляду здобувача до
обов'язкової складової ОНП включена дисципліна “Історія і філософія науки” (4 кредити ЄКТС). Для сприяння
науковій комунікації аспірантів ОП передбачає вивчення дисципліни “Академічна та наукова англійська мова” в
обсязі 8 кредитів ЄКТС. Аспіранти набувають професійно-педагогічних компетентностей в результаті вивчення
навчальної дисципліни “Сучасні методи викладання у вищій школі” в обсязі 4 кредити ЄКТС та при проходженні
науково-педагогічного практикуму в 4 навчальному семестрі, згідно оновленій у 2019 році ОНП. Експертами
встановлено відповідність наукових досліджень здобувачів відносно дисциплін, що викладаються за ОНП. Зміст
ОНП дозволяє аспірантам повноцінно підготуватись до дослідницької і викладацької діяльності за фахом. Здобувачі
вищої освіти за ОНП мають можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, максимально орієнтовану на
їхні наукові інтереси. В навчальному плані дисципліни дотичні по тематиці до досліджень аспірантів. Дисципліни
забезпечують методологічні та викладацькі компетентності аспірантів. В цілому, зміст ОНП відповідає науковим
інтересам аспірантів, забезпечує їхню повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності у закладах
вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".

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

Теми наукових досліджень аспірантів ОНП "БтаЦІ" формулюються протягом двох місяців (після зарахування)
аспірантом разом з керівником, теми проходять обов’язковий розгляд і затвердження на науково-методичних
засіданнях кафедр, розглядаються на вченій раді НН ІПКВК, а остаточне їх затвердження або відхилення
здійснюється Вченою радою ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Теми наукових досліджень здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії плануються у розрізі функціонування наукових шкіл у рамках науково-дослідних робіт
ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Планування наукових досліджень аспірантів відбувається в межах комплексної
науково-дослідної роботи конкретної кафедри, що передбачає дотичність напрямів досліджень здобувачів і
керівників
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Теми_дисертаційних_робіт_аспірантів_та_публікації_інозе
мною_мовою_станом_на_01.09.pdf. Здобувачі вищої освіти можуть ознайомитись з тематикою досліджень,
публікаціями, науковою діяльністю потенційних наукових керівників на загальнодоступних офіційних сайтах
профільних кафедр в розділі "Склад кафедри" (https://bk.kname.edu.ua/index.php/uk/holovna/sklad-kafedri,
https://tsp.kname.edu.ua/index.php/uk/pro-kafedru/sklad-kafedri тощо) та в розділі освітньої програми
https://cutt.ly/2t04fJ1. Гарант програми, разом з НН ІПКВК виконує моніторинг відповідності напряму досліджень
потенційних рецензентів та аспірантів. За результатами спілкування з відповідними фокус-групами (Зустрічі 2, 4 та
6), на сьогодні, за ОНП є можливість сформувати відповідні разові спеціалізовані вчені ради для атестації здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня, це і підтверджує кваліфікація та наукові досягнення НПП кафедр, що
забезпечують дану ОНП
https://bk.kname.edu.ua/images/Files/Osvitni_pr/2020/Перелік_штатних_НПП_для_формування_разових_спец._в
чених_рад_зі_спеціальності_192_Будівництво_та_цивільна_інженерія_станом_на_01.09.2020.pdf. ЕГ, за
результатами роботи із наданими інформаційними матеріалами та проведеними зустрічами з фокус-групами, було
підтверджено відповідність наукової діяльності аспірантів напрямам досліджень наукових керівників.

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).

У межах ОНП для проведення апробації результатів наукових досліджень в ХНУМГ імені О.М. Бекетова надаються
наступні можливості: наявна необхідна матеріальна база для проведення наукових досліджень здобувачів,
аспіранти мають можливість працювати у комп’ютерних класах на ліцензованих програмних комплексах, та
програмному забезпеченні, вони мають можливість публікуватись в науково-технічному збірнику наукових праць
"Комунальне господарство міст" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, який визнаний МОН України фаховим з технічних та
економічних наук (Наказ МОН № 374 від 13.03.2017 р.) та архітектури (Наказ МОН № 693 від 10.05.2017 р.).
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Апробація власних досліджень аспірантів регулярно проводяться в ЗВО на щорічному міжнародному форумі
молодих науковців “Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges”, Eastern Europe Conference on
Timber Constructions тощо. В ЗВО розроблена система заохочень за наукові досягнення (статті у виданнях
наукометричних баз Scopus та WoS, керівництво темами з фінансуванням) (Додаток 8). Заклад вищої освіти в цілому
організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості проведення
експериментів. Дослідження проводяться відповідно до затвердженої тематики досліджень аспірантів. Аспіранти за
спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" мають доступ, змогу проводити наукові дослідження в
спеціалізованих науково-дослідних лабораторіях, серед яких: галузева науково-дослідна лабораторія по обстеженню
та випробуванню будівельних конструкцій і матеріалів; лабораторії: "Технології очищення води", "Водопостачання
та водовідведення", "Інженерної гідравліки та насосів" та "Комп’ютерних технологій"; лабораторії: "Видобуток
нафти і природного газу", "Транспортування нафти і природного газу", "Лабораторія газових і теплових систем
кондиціонування повітря" (Зустріч ознайомлення з МТБ, Додаток 5). Випробувальне лабораторне обладнання ЗВО
справне, але морально вже застаріле, що може стримувати розвиток сучасних наукових експериментальних
досліджень на ОНП. Проміжні результати досліджень аспірантів регулярно обговорюються на засіданнях
випускової кафедри, групових обговореннях представників різних кафедр. Доступ до інтернету, наукової літератури
за спеціальністю в університеті забезпечений.

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.

В ХНУМГ імені О.М. Бекетова співробітництво із зарубіжними партнерами реалізується за змістовими напрямами з
використанням різних організаційних форм: від студентської та професорсько-викладацької академічної
мобільності (Додаток 6), участі в міжнародних конференціях, семінарах до проведення лекції, інформаційних
обговорень. Останнім часом були проведені в університеті лекції доктором архітектури, видавцем DOM Publishers
Філіпом Мойзером (Німеччина); дипломованим інженером-містобудівником, представником фонду Шьока, віце-
президентом Фонду підтримки будівельної галузі, Торальфом Вайзе (Німеччина); провідним архітектором Луїджі
Фумаро (Італія). Відбулися інформаційні дні, присвячені програмі Erasmus+ в рамках світового флешмобу
#ErasmusDays. ХНУМГ імені О.М. Бекетова підтримує ділові стосунки із закладами вищої освіти й установами
іноземних країн. У рамках співробітництва в липні 2019 року аспірантом та його керівником було відвідано
профільний Ліванський Національний Університет (Jwaya University). З будівельною компанією Лівану Sama
Engineering обговорено спільні дослідження, впровадження результатів наукових розробок аспірантів та наукових
співробітників випускової кафедри (Відкрита зустріч). На регулярній основі проводяться спільні дослідження з
кафедрою будівельних конструкцій Університету Салахадіна (Ербіль, Ірак). Результати співпраці підтверджується
відповідними публікаціями за останні п’ять років. На сайті ХНУМГ імені О.М. Бекетова розміщується та
систематично оновлюється інформація про можливості навчання, стажування та обміну студентами і аспірантами за
кордоном у рамках програм Erasmus+, та інших стипендіальних програм, проводяться інформаційні дні. При цьому
за ОНП "БтаЦІ" є можливості більш широкого залучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти.

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

У ході дискусії встановлено, що наукові керівники здобувачів, у переважній більшості, є керівниками та
відповідальними виконавцями науково-дослідних робіт, проєктів, що виконуються за планом в ХНУМГ імені О.М.
Бекетова, а здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії є співвиконавцями даних тем. Наприклад, НДР
"Удосконалення технології отримання бетонів зниженої енерго- і матеріалоємності", № держреєстрації
0116U005056. Наукові керівники аспірантів ведуть активну дослідницьку діяльність. Результати їх роботи регулярно
публікуються як одноосібно, так і в співавторстві в наукометричних базах Scopus, Wed of Science, інших фахових
виданнях, монографіях, патентах. Наукові дослідження, проєкти та конструкторські розробки виконуються
викладачами ХНУМГ імені О.М. Бекетова в тісній співпраці з виробництвом. Наприклад, колектив під керівництвом
гаранта ОНП проф. Шмуклера В.С. здобув Гран-прі Міжнародного конкурсу International Construction Contest
"European Award 2018" (м. Варшава, Польща, 05.09.2019 р.). При реконструкції будівлі по просп.
Тракторобудівників, 144 у м. Харкові під Центр надання адміністративних послуг були впроваджені сучасні
науково-технічні розробки, проектні рішення кафедри будівельних конструкцій ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

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.

В ХНУМГ імені О.М. Бекетова документом, який регулює питання дотримання академічної доброчесності є
"Положення про академічну доброчесність та систему запобігання академічному плагіату" https://cutt.ly/JtHhOIT
(на обговоренні). В ЗВО створена система контролю за доброчесністю, що запобігає випадкам плагіату, порушенням
принципів доброчесності. Наукові публікації, роботи статті аспірантів та їх керівників проходять перевірку на
наявність академічного плагіату. З цього питання регулярно проводяться опитування здобувачів. У ході дискусії з
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адміністративним персоналом було зафіксовано, що для всіх учасників освітнього процесу здійснюється: обов'язкове
інформування/пропагування про необхідність дотримання принципів та норм академічної чесності, професійної
етики шляхом створення та розповсюдження інформації (див. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо
розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності
https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/rekomendacii-zvo-sistema-zabezpechennya-akademichnoi-
dobrochesnosti.pdf, запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності
Аналітична записка https://mon.udau.edu.ua/assets/files/akademichna-dobrochesnist/analitichna-zapiska.pdf). У ході
спілкування з науковими керівниками виявлено, що вони в обов’язковому порядку ознайомлюють здобувачів із
Положеннями, які регламентують процедури академічної доброчесності на всіх етапах виконання науково-
дослідницьких робіт, контролю та попередження фактів академічного плагіату. Здобувачі зазначили, що вони
можуть анонімно скористатися "Скринькою довіри". Працює практика перевірки дисертаційних робіт, усіх наукових
праць на антиплагіат з використанням системи Unicheck.

Загальний аналіз щодо Критерію 10:

Сильні сторони та позитивні практики у контексті Критерію 10.

Апробація та впровадження результатів наукових досліджень за ОНП виконуються на будівельному виробництві.
Проведення натурних випробувань здійснюється переважно на об’єктах цивільного будівництва. Наукові
дослідження, проєкти та конструкторські розробки, що виконуються ХНУМГ імені О.М. Бекетова в тісній співпраці з
виробництвом і відмічені нагородами (зокрема, Гран-прі Міжнародного конкурсу International Construction Contest
"European Award 2018" (м. Варшава, Польща, 05.09.2019 р.)). Здобувачі вищої освіти за ОНП мають можливість
формувати індивідуальну освітню траєкторію, максимально орієнтовану на їх наукові інтереси; розвинена
матеріально-технічна база ХНУМГ імені О.М. Бекетова; наявне повірене лабораторне обладнання; надано доступ до
інформаційних ресурсів для пошуку наукової інформації через бібліотеку, доступ до інформаційних ресурсів баз
даних Scopus та Web of Science; є висококваліфікований кадровий склад викладачів, які мають значні наукові
здобутки, професійний досвід, достатній для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також для проведення власного наукового
дослідження. В ОНП представлені результати наукових досліджень викладачів у міжнародному науковому
середовищі, підтверджена участь у закордонних конференціях, є публікації результатів досліджень у виданнях
Scopus та Web of Science, тощо. Фахово-орієнтовані дисципліни викладаються у спеціалізованих лабораторіях,
здобувачі мають вільний доступ до інфраструктури університету. Лабораторія кафедри будівельних конструкцій
ХНУМГ імені О.М. Бекетова, що задіяна в профільній підготовці аспірантів, має офіційне свідоцтво про
відповідність. Це надає можливість отримання надійних експериментальних даних в наукових дослідженнях
аспірантів, позитивно характеризує практичні можливості реалізації положень ОНП у ХНУМГ імені О.М. Бекетова.
Створене наукове середовище для аспірантів, де комунікація з провідними вченими, фахівцями сприяє їх науковому
зростанню, виконанню положень ОНП.

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

Звертаємо увагу ЗВО на необхідність розширення представлення на офіційному сайті університету положень
стосовно доброчесності та на можливості підвищення рівня академічної мобільності аспірантів за ОНП "БтаЦІ".
Відмічаємо, що власне випробувальне лабораторне обладнання ЗВО справне, але морально вже застаріле, що може
стримувати розвиток сучасних наукових експериментальних досліджень на ОНП. ЕГ рекомендує розглянути
можливість проведення досліджень здобувачами на базі інших установ, зокрема закордонних навчальних закладів,
що мають найсучасніше обладнання з програмним забезпеченням, розробляють новітні технології досліджень.
Останнє сприятиме покращенню якості наукових досліджень, дозволить отримати уточнені й нові дані
експериментальних досліджень та отримати достовірні аналітичні висновки.

Рівень відповідності Критерію 10.

Рівень B

Обґрунтування рівня відповідності Критерію 10.

ОНП відповідає науковим інтересам здобувачів. Аспіранти безпосередньо залучені до формування, перегляду і
оновлення ОНП. Напрямки наукової діяльності керівників відповідають темам досліджень аспірантів. Керівники
аспірантів беруть участь у виконанні НДР. Апробація та впровадження результатів наукових досліджень за ОНП
здійснюється переважно на об’єктах цивільного будівництва. ЗВО забезпечує регулярну апробацію наукових
досліджень аспірантів через проведення конференцій, семінарів, видання статей в збірниках наукових праць,
зокрема, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. ЗВО сприяє інтернаціоналізації вищої освіти. Запроваджено обов’язкове
щорічне звітування аспірантами за результатами навчального року та здійснюються проміжні звітування. Здобувачі
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мають безкоштовний доступ до лабораторій, обладнання, бібліотеки, комп’ютерних класів тощо. Проводиться
перевірка наукових робіт на плагіат, розроблено “Положення про академічну доброчесність та систему запобігання
академічному плагіату”. Здобувачі демонструють достатній рівень обізнаності щодо фахових питань, питань
академічної доброчесності. Загалом встановлена відповідність ОНП Критерію 10.

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.

Процедура проведення акредитації у експертної групи зауважень не викликала. Слід відмітити гарну організацію
всіх учасників освітнього процесу під час онлайн-експертизи, адже всі заплановані онлайн-зустрічі було проведено,
склад фокус-груп відповідав заздалегідь узгодженому плану, всі запрошені матеріали та документи для складання
звіту було надано вчасно. Дистанційний акредитаційний візит було здійснено за допомогою використання програми
ZOOM, вибір якої відбувся за попередньою згодою із ЗВО. Фактів впливу, погроз щодо членів експертної групи,
учасників зустрічей не було.

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 A

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 акредитація.

Додатки до звіту:

Документ Назва файла Хеш файла

Додаток Додаток 1 Оновлення ОНП
2019.pdf

EZfCwPff6Rl7YceoDlH7fpUXPyq5H1X2uJ7LJFELzl
Q=

Додаток Додаток 2 Відгуки аспіранти,
роботодавці.pdf

MH5J0Q5NirSZIN7FTbLbYsSrX6PyI3yHTk6xD0gpo
7E=
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Додаток Додаток 3 Інд. план для
прикладу.pdf

BrUYBhy9y2shdLmoQEcxLjoOPoUdTA+rMiAcuJYE
ho4=

Додаток Додаток 4 Анкети корупція.pdf 9TZUYEfqwwiEFVMaV9OnzOGTXm8ePHCplZF/Uf
kPHog=

Додаток Додаток 5 Лабораторія
НIіТ.pdf

mN/IFte3WDrgLNSKwaVpIu3OeOU82gvcOBptpdA
AsZo=

Додаток Додаток 6 участь у міжнар.
проектах.pdf

kdppC67Zo254xYKwt98YZ35NuQVnP9sJ8SlVW1raC
8s=

Додаток Додаток 7 Зразок перевірки
дисертації на антиплагіат.pdf

D3GHcubkmfR8/nC9vCDlQMlnIc4oJ5bf3UHKrkVG
CqY=

Додаток Додаток 8 Преміювання
співробітників Scopus WoS.pdf

FPNzH9FZ5AQKVU+e2aLq50Aba69NfaCEeqWGK31
mJiA=

Додаток Додаток 9 Госпдоговірна
тематика.pdf

A/spnf9c2fj3wnrYjZLPQUzn7esm8Uz39ED4ZPxsKJ
Y=

***

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

Чеканович Мечислав Геннадійович

Члени експертної групи

Галінський Олександр Михайлович

Іщенко Олена Леонідівна
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